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Konßikt i facylitacja mi!dzy rolami rodzinnymi
i zawodowymi a jako"# $ycia pracuj%cych rodziców
Bogus awa Lachowska
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II

W badaniach analizowano zwi%zek konßiktu i facylitacji mi!dzy rolami rodzinnymi i zawodowymi z jako"ci% $ycia pracuj%cych rodziców. W analizach uwzgl!dniono jako"# $ycia w obszarze pracy i rodziny: satysfakcj! z pracy i ma $e&sk% oraz dystres w pracy i ma $e&ski, a tak$e ogóln% jako"# $ycia: satysfakcj! z $ycia
i ogólny dystres. Badaniami obj!to 151 kobiet i 151 m!$czyzn z rodzin dwuzawodowych. Stwierdzono, $e
konßikt wi%$e si! z negatywnymi efektami zarówno w obszarze zwi%zanym z rol% utrudniaj%c% pe nienie
roli w innym obszarze, jak i w obszarze poddanym takim utrudniaj%cym oddzia ywaniom, oraz odno"nie do
ogólnej jako"ci $ycia. Facylitacja natomiast wi%$e si! z pozytywnymi efektami jedynie w obszarze zwi%zanym z rol% facylituj%c% pe nienie roli w innym obszarze oraz z ogóln% jako"ci% $ycia. Wyniki zinterpretowano w "wietle teorii zachowania zasobów, teorii atrybucji 'ród a zmian w pe nieniu roli, teorii wymiany
spo ecznej oraz norm wzajemno"ci.
S owa kluczowe: konßikt praca – rodzina, konßikt rodzina – praca, facylitacja praca – rodzina, facylitacja
rodzina – praca, satysfakcja z pracy, satysfakcja ma !e"ska, satysfakcja z !ycia, dystres w pracy, dystres
ma !e"ski, dystres globalny

Wprowadzenie
Psychologowie life-span wskazuj%, $e $ycie doros ego
cz owieka jest wspó kszta towane przez z o$one, skomplikowane oddzia ywania wielu pe nionych przez niego ról spo ecznych (Lachman, 2004). Najcz!"ciej s% to
role zawodowe i role podejmowane w obszarze rodziny.
Badacze uwa$aj%, $e w zwi%zku z przemianami gospodarczymi, spo ecznymi i kulturowymi godzenie wielorakich ról spo ecznych b!dzie zjawiskiem wyst!puj%cym
coraz cz!"ciej, i to zarówno w"ród kobiet, jak i m!$czyzn
(Perry-Jenkins, Repetti i Crouter, 2000). Niektórzy wyra$aj% pogl%d, i$ godzenie ról w obszarze pracy z rolami
poza ni%, zw aszcza w obszarze rodziny, jest najwa$niejszym wyzwaniem, z jakim musz% si! zmierzy# wspó czesne pokolenia pracowników (Halpern, 2005; za: Carlson,
Grzywacz i Zivnuska, 2009). Jest to zadanie wa$ne, poniewa$ – jak to dostrzeg o wielu pracodawców – udane
godzenie pracy i rodziny sprzyja szcz!"ciu pracownika
i jego rodziny, a tak$e ma du$e znaczenie dla efektów
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ekonomicznych organizacji (Perrone, Wright i Jackson,
2009).
Badacze cz!sto uznawali rodzin! i prac! za dwa odr!bne obszary aktywno"ci, wr!cz za dwa ró$ne "wiaty, z którymi wi%$% si! ró$ne regu y, wzorce my"lenia i zachowania (Clark, 2000). Takie podej"cie znajdowa o wyraz
w badaniach, w których prac! i rodzin! ujmowano tak,
jakby funkcjonowa y one niezale$nie od siebie. Jednak
ju$ w ko&cu lat 70. ubieg ego wieku zauwa$ono, $e wydarzenia maj%ce miejsce w jednym z obszarów oddziauj% na to, co dzieje si! w drugim. Zauwa$ono tak$e, i$
charakter oddzia ywa& mi!dzy prac% a rodzin% pozostaje
w zwi%zku z jako"ci% $ycia pracowników. W literaturze
podejmuj%cej zagadnienie zwi%zków mi!dzy pe nieniem
przez jednostk! wielorakich ról spo ecznych a jej dobrostanem wyró$nia si! dwie zasadnicze perspektywy teoretyczne: perspektyw! konßiktu oraz wzajemnego ubogacania i umacniania si! pe nionych ról (Voydanoff, 2002).
Je"li chodzi o konßikt mi!dzy prac% i rodzin% najcz!"ciej przytaczana jest deÞnicja Jeffreya H. Greenhausa
i Nicholasa J. Beutella (1985). Odwo uj% si! oni do
koncepcji konßiktu roli i konßiktu ról przedstawionej przez Roberta L. Kahna i wspó pracowników (Katz

353

Copyright 2012 Psychologia Spo eczna

354

BOGUS(AWA LACHOWSKA

i Kahn, 1979; Wolfe, Quinn, Snoek i Rosenthal, 1964;
za: Greenhaus i Beutell, 1985). Bazuj%c na tej koncepcji, podaj%, $e konßikt mi!dzy prac% a rodzin% stanowi
form! „konßiktu mi!dzy rolami, w którym wymagania
roli w obszarach pracy i rodziny s% pod pewnymi wzgl!dami nie do pogodzenia. Oznacza to, $e uczestniczenie
w roli zawodowej (rodzinnej) staje si! trudniejsze ze
wzgl!du na uczestniczenie w roli rodzinnej (zawodowej)”
(Greenhaus i Beutell, 1985, s. 77). Wymagania roli mog%
pochodzi# od jej nadawcy oraz od standardów funkcjonowania w roli przyj!tych przez osob! (Kahn i Quinn,
1970; za: Edwards i Rothbard, 2000). W literaturze angloj!zycznej konßikt mi!dzy prac% a rodzin% okre"lany jest
terminami: conßict, opposition, incompatibility (Edwards
i Rothbard, 2000). W tym opracowaniu u$ywany b!dzie
termin „konßikt”.
Je$eli natomiast chodzi o pozytywne oddzia ywania
mi!dzy pe nionymi rolami, to obecnie teoretycy i badacze tego zjawiska korzystaj% z wcze"niejszych opracowa&, g ównie Stephena R. Marksa (1977) i Sama D.
Siebera (1974). Marks uwa$a , $e uczestniczenie w rolach tworzy energi!, która mo$e by# wykorzystana do
poprawy do"wiadcze& zwi%zanych z pe nieniem innych
ról. Sieber (1974) natomiast wyra$a pogl%d, $e zasoby
nabyte w jednej roli mog% by# inwestowane w innej, a kumulacja ról ubogaca osobowo"# jednostki. Pozytywne oddzia ywania mi!dzy prac% i rodzin% deÞniowane s% jako
„stopie&, w jakim do"wiadczenia w jednej roli poprawiaj%
jako"# $ycia w innej”(Greenhaus i Powell, 2006, s. 73)
oraz jako „stopie&, w jakim zaanga$owanie jednostki
w jednej dziedzinie $ycia (czyli w pracy lub rodzinie) dostarcza zysków (rozwojowych, afektywnych, skuteczno"ci i w postaci kapita u spo ecznego), które przyczyniaj%
si! do poprawy funkcjonowania drugiej dziedziny $ycia
(odpowiednio: rodziny lub pracy)” (Wayne, Grzywacz,
Carlson i Kacmar, 2007, s. 64). Zjawisko to wyst!puje,
„gdy pe nienie jednej roli (na przyk ad: zawodowej) staje
si! lepsze lub atwiejsze w zwi%zku z pe nieniem innej
roli (na przyk ad: rodzinnej)” (Wayne, Musisca i Fleeson,
2004, s. 110), gdy „zasoby zwi%zane z jedn% rol% poprawiaj% lub u atwiaj% pe nienie innej roli” (Voydanoff,
2004, s. 399). Wskazuje si!, $e pomimo pewnych ró$nic
w tych deÞnicjach, u ich pod o$a le$y wspólne za o$enie,
i$ uczestniczenie w roli staje si! atwiejsze lub odnosi korzy"ci w zwi%zku z lepszym funkcjonowaniem w efekcie
pe nienia innej roli (Shockley i Singla, 2011). W literaturze angloj!zycznej mo$na spotka# kilka okre"le& zjawiska pozytywnych oddzia ywa& mi!dzy rolami rodzinn%
i zawodow%: facilitation, positive spillover, enrichment,
enhancement. W tym opracowaniu u$ywany b!dzie termin „facylitacja”.

W literaturze przyjmuje si!, $e konßikt i facylitacja
to odr!bne konstrukty teoretyczne, a nie przeciwstawne
kra&ce tego samego kontinuum (Grzywacz i Bass, 2003;
Voydanoff, 2005a, 2005b; Wayne i in., 2004). Oznacza
to, $e osoba mo$e na przyk ad jednocze"nie do"wiadcza#
du$ego konßiktu i du$ej facylitacji mi!dzy rolami lub te$
ma ego konßiktu i ma ej facylitacji. Przyjmuje si! tak$e,
$e zarówno konßikt, jak i facylitacja dzia aj% w dwu kierunkach: praca wp ywa na $ycie rodzinne, a rodzina wp ywa na pe nienie ról zawodowych (Frone, Russell i Cooper,
1992; Frone, Yardley i Markel,1997; Greenhaus i Powell,
2006; Grzywacz i Marks, 2000; Voydanoff, 2005a,
2005b; Wayne i in., 2007). W zwi%zku z tym wyró$nia si!
konßikt praca – rodzina pojawiaj%cy si! wtedy, gdy wymagania roli zawodowej utrudniaj% realizacj! wymaga&
roli rodzinnej oraz konßikt rodzina – praca, polegaj%cy na
tym, $e wymagania roli rodzinnej utrudniaj% realizacj!
zobowi%za& roli zawodowej. Analogicznie w przypadku
facylitacji wyró$nia si! facylitacj! praca – rodzina, gdy
zasoby nabyte w obszarze pracy ulepszaj% lub u atwiaj%
pe nienie ról w obszarze rodziny oraz facylitacj! rodzina – praca, gdy zasoby nabyte w zwi%zku z pe nieniem
ról rodzinnych poprawiaj% lub u atwiaj% funkcjonowanie w rolach zawodowych (Voydanoff, 2005a). W wielu
badaniach empirycznie potwierdzono, $e uwzgl!dnienie
czteroczynnikowego modelu oddzia ywa& mi!dzy prac%
a rodzin%, obejmuj%cego dwie jako"ci wp ywu (konßikt
i facylitacja) i dwa kierunki wp ywu (praca – rodzina i rodzina – praca) pozwala najlepiej wyja"ni# zjawiska (por.
Lachowska, 2008).
Uwa$a si!, i$ konßikt i facylitacja mi!dzy rolami rodzinnymi i zawodowymi maj% istotne znaczenie dla jako"ci $ycia jednostek i ich rodzin, a tak$e dla efektów ekonomicznych organizacji (Quick, Henley i Quick, 2004).
Psychologiczn% jako"# $ycia stanowi „system postaw
osoby, wyra$aj%cy jej stosunek wobec w asnego $ycia
jako ca o"ci i jego ró$nych obszarów” (Zalewska, 2003a,
s. 9). Podej"cie to jest zgodne z g ównym za o$eniem
koncepcji subiektywnego dobrostanu, mówi%cym o tym,
$e aby zrozumie# dobrostan jednostki nale$y bezpo"rednio zmierzy# jej poznawcze i emocjonalne reakcje wobec
w asnego $ycia i wobec specjalnych obszarów tego $ycia
(Diener i Suh, 1997). W modelu addytywnym globalnej
jako"ci $ycia przyjmuje si!, $e postrzegana jako"# $ycia
w ka$dej dziedzinie $ycia jednostki addytywnie kszta tuje globaln% jako"# $ycia. Globalna jako"# $ycia jest wi!c
determinowana przez sum! do"wiadcze& zwi%zanych
z jako"ci% $ycia w poszczególnych obszarach aktywno"ci jednostki (Rice, Frone i McFarlin, 1992). To podej"cie
mie"ci si! w teoretycznej perspektywie „dó – góra”, która
zak ada, $e „poczucie szcz!"cia jest funkcj% ró$norodnych
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satysfakcji cz%stkowych i prze$y# emocjonalnych wynikaj%cych ze sta ych, jak i zmiennych okoliczno"ci $ycia” (Czapi&ski, 2005, s. 52). W badaniach najcz!"ciej
uwzgl!dnia si! dwie zasadnicze determinanty globalnej
jako"ci $ycia: jako"# $ycia zwi%zan% z prac% i z rodzin%.
Zgodnie z propozycj% teoretyczn% Zalewskiej (2003a),
postawy jednostki wobec $ycia s% rezultatem procesów
warto"ciowania przebiegaj%cych na dwóch poziomach
i wyra$ane s% w s%dach i ocenach poznawczych oraz
w samopoczuciu, reakcjach emocjonalnych i odczuciach,
czyli w ocenach emocjonalnych. Uwa$a si!, $e nale$y dokonywa# pomiaru ka$dego z tych odr!bnych komponentów (Diener i Suh, 1997).
Celem prezentowanego opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie dla jako"ci
$ycia pracowników maj% do"wiadczane przez nich konßikt i facylitacja mi!dzy pe nionymi rolami rodzinnymi
i zawodowymi. W badaniach w asnych globaln% jako"#
$ycia oraz jako"# $ycia obszarow% scharakteryzowano
w aspekcie satysfakcji (z pracy, z ma $e&stwa i z $ycia)
oraz dystresu (do"wiadczanego w obszarze pracy, w obszarze relacji ma $e&skiej i dystresu ogólnego, niezwi%zanego z kontekstem). Zgodnie z addytywnym modelem
jako"ci $ycia przyj!to, $e oddzia ywania konßiktu i facylitacji na globaln% jako"# $ycia s% po"rednie, mediowane
przez jako"# $ycia obszarow%: w obszarze pracy i rodziny
(Rysunek 1).
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Pod o!e teoretyczne i hipotezy badawcze
Konßikt ról a jako"# !ycia
Greenhaus i Beutell (1985) wymieniaj% trzy 'ród a
konßiktu mi!dzy rolami: czas po"wi!cony roli oraz napi!cie i zachowania zwi%zane z rol%. Natomiast Edwards
i Rothbard (2000) przedstawiaj% mechanizmy %cz%ce
prac! i rodzin!, z powodu których pe nienie roli w jednym z tych obszarów staje si! gorsze w efekcie pe nienia
roli w drugim z nich. Uwa$aj% oni, $e utrudniaj%cy wp yw
jednej roli na funkcjonowanie w innej dokonuje si! na bazie procesu drena$u zasobów (resource drain) i psychologicznego procesu przenikania (spillover). Konßikt na
bazie drena$u zasobów pojawia si!, gdy czas lub uwaga
zostaj% przemieszczone mi!dzy obszarem pracy i rodziny,
a w efekcie tego przemieszczenia w obszarze, któremu
po"wi!cono mniej czasu lub uwagi (czyli w obszarze,
z którego wycofano czas lub uwag!) pewne wymagania
nie s% realizowane. Oznacza to, $e pe nienie roli w tym
obszarze staje si! gorsze (Edwards i Rothbard, 2000).
Natomiast konßikt na bazie procesu przenikania pojawia
si!, gdy napi!cie lub pewne zachowania zwi%zane z jedn%
rol% s% przenoszone do innego obszaru, utrudniaj%c tam
realizowanie wymaga& roli. Napi!cie zwi%zane z rol%
jest z regu y rozumiane jako negatywna emocjonalna
odpowied' na stres w roli, obejmuj%ca negatywny afekt
(Greenhaus i Beutell, 1985). Rothbard (2001) wyja"nia,
$e napi!cia ograniczaj% energi! oraz mo$liwo"ci Þzyczne

Rysunek 1.
Model zale$no"ci mi!dzy zmiennymi. Znaczenie symboli: KR-P konßikt rodzina – praca, KP-R konßikt praca-rodzina, FR-P
facylitacja rodzina – praca, FP-R facylitacja praca – rodzina. Za pomoc% kó ek z symbolem d (disturbance) oraz pierwszymi
literami nazw zmiennych oznaczono nieobserwowalne zmienne wyra$aj%ce nieuwzgl!dnione w badaniu czynniki maj%ce
wp yw na wyja"niane zjawisko. Lini% przerywan% zaznaczono kowariancje mi!dzy zmiennymi.
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i psychiczne dost!pne w drugim obszarze. Natomiast
w przypadku konßiktu zwi%zanego z zachowaniami,
zachowanie wypracowane w jednym z obszarów utrudnia pe nienie roli w innym, a osoba, przemieszczaj%c si!
mi!dzy obszarami, nie jest w stanie dostosowa# swojego
zachowania do wymaga& danej roli (Edwards i Rothbard,
2000).
W badaniach konßiktu mi!dzy rolami wyró$nia si! dwa
obszary: obszar zwi%zany z rol%, która wywiera oddziaywania utrudniaj%ce pe nienie roli w innym obszarze
(a sending domain) oraz obszar zwi%zany z rol% poddawan% takim utrudniaj%cym oddzia ywaniom (a receiving
domain). W literaturze prowadzone s% dyskusje dotycz%ce zwi%zków konßiktu mi!dzy rolami z jego efektami
w ka$dym z tych obszarów. W klasycznych modelach
konßiktu ról przyjmuje si!, $e konßikt wi%$e si! z rezultatami w obszarze, który jest poddawany oddzia ywaniom
utrudniaj%cym. Najbardziej rozpowszechnion% tego typu
koncepcj% jest model zaproponowany i empirycznie potwierdzony przez Frone’a, Russell i Cooper (1992), nast!pnie rozszerzony przez Frone’a, Yardleya i Markel
(1997). Frone i wspó pracownicy (1992; 1997) przyjmuj%, $e konßikt praca – rodzina jest w bezpo"rednim i pozytywnym zwi%zku z dystresem rodzinnym, a konßikt rodzina – praca jest w bezpo"rednim i pozytywnym zwi%zku
z dystresem w pracy. Uzasadniaj% te oczekiwania, odwouj%c si! do deÞnicji konßiktu mi!dzy rolami. Zgodnie
z ni%, konßikt praca – rodzina odzwierciedla stopie&, w jakim praca ogranicza mo$liwo"ci jednostki realizowania
zobowi%za& w obszarze rodziny. Zdaniem tych badaczy
oznacza to, $e wysoki poziom konßiktu praca – rodzina
powinien by# w negatywnym zwi%zku z realizowaniem
wymaga& roli w obszarze rodziny. Ponadto cz!ste zmaganie si! ze spowodowanymi konßiktem praca – rodzina
przeciwno"ciami utrudniaj%cymi realizowanie wymaga&
roli rodzinnej mo$e wi%za# si! z do"wiadczaniem wysokiego poziomu dystresu w tej roli.
Analogiczne wyja"nienia podawane s% w odniesieniu
do zwi%zków mi!dzy konßiktem rodzina – praca a dystresem w obszarze pracy. Na przyk ad jednostki do"wiadczaj%ce du$ego konßiktu rodzina – praca mog% odnotowywa#
podwy$szony poziom dystresu w pracy, uniemo$liwiaj%cy w a"ciwe wype nianie zawodowych obowi%zków, poniewa$ s% przyt oczone zmaganiami wynikaj%cymi z tego
konßiktu. W efekcie do"wiadczaj% pogorszenia jako"ci
$ycia w pracy (Frone i in., 1992). Niemo$no"# w a"ciwego wype niania oczekiwa& roli zawodowej, spowodowana przez konßikt rodzina – praca wywiera tak$e wp yw na
szanse otrzymania nagród w pracy, takich jak awans czy
premia. Badacze wskazuj%, $e pozwala to oczekiwa# negatywnego zwi%zku konßiktu rodzina – praca z satysfakcj%

z pracy (Aryee, Fields i Luk, 1999). Takie samo wyja"nienie podawane jest w stosunku do zwi%zków mi!dzy konßiktem praca – rodzina a satysfakcj% w obszarze rodziny.
W "wietle powy$szych uzasadnie& mo$na wi!c oczekiwa#, $e gdy pe nienie jednej roli zak óca pe nienie innej,
jednostka ma trudno"ci w realizowaniu wymaga& tej drugiej i musi zmaga# si! z trudno"ciami, co zwi!ksza prawdopodobie&stwo do"wiadczania w drugiej roli dystresu
i mniejszej satysfakcji. Zgodnie z tym modelem oczekuje
si!, $e konßikt praca – rodzina wywo a efekty w obszarze
rodziny, a konßikt rodzina – praca w obszarze pracy.
Zwolennicy przedstawionego podej"cia uwa$aj% wi!c,
$e efektów konßiktu mi!dzy rolami nale$y poszukiwa#
w obszarze poddanym utrudniaj%cym wp ywom. Inni badacze s% jednak przeciwnego zdania. Twierdz%, $e efektów konßiktu nale$y spodziewa# si! raczej w obszarze
zwi%zanym z rol% b!d%c% przyczyn% utrudnie& w pe nieniu innej roli ni$ w obszarze nara$onym na takie utrudniaj%ce oddzia ywania (na przyk ad Boyar i Mosley Jr,
2007). Zwolennicy tego drugiego podej"cia odwo uj% si!
do teorii atrybucji (na przyk ad Kinnunen, Feldt, Geurts
i Pulkkinen, 2006) oraz teorii spo ecznej wymiany (Blau,
1964; za: Bentein i Guerrero, 2008) i norm wzajemno"ci
(Gouldner, 1960; 1992). Odwo uj%c si! do teorii atrybucji, badacze ci przyjmuj%, $e gdy pojawia si! konßikt ról,
jednostki mog% do"wiadcza# pogorszenia funkcjonowania w obszarze poddanym utrudniaj%cym wp ywom, ale
jednocze"nie dokonuj% atrybucji 'ród a tego konßiktu (source attribution) i win! za ten konßikt przypisuj%
obszarowi zwi%zanemu z rol% wywieraj%c% oddzia ywania utrudniaj%ce pe nienie innej roli (Shockley i Singla,
2011). Natomiast na gruncie teorii spo ecznej wymiany
przyjmuje si! za o$enie, i$ „zachowania jednostek wobec innych motywowane s% spodziewan% proporcjonaln% odp at% z ich strony” (Reber i Reber, 2008, s. 729).
Z kolei zasada wzajemno"ci zobowi%zuje jednostki, „aby
odwdzi!cza# si! innym tym samym zachowaniem, którego do"wiadczyli"my z ich strony” (Kenrick, Neuberg
i Cialdini, 2002, s. 308). Oznacza to, $e mo$na oczekiwa#, i$ w przypadku konßiktu praca – rodzina win! za ten
konßikt jednostka b!dzie przypisywa a rolom zawodowym oraz b!dzie do"wiadcza a dystresu i dyssatysfakcji
raczej w obszarze pracy ni$ rodziny, w przypadku za"
konßiktu rodzina – praca, b!dzie do"wiadcza a dystresu
i dyssatysfakcji raczej w obszarze rodziny, b!d%cej przyczyn% konßiktu.
Cz!ste w"ród badaczy jest tak$e stanowisko, i$ konßikt ról wywo uje efekty zarówno w obszarze poddanym
oddzia ywaniom utrudniaj%cym, jak i w obszarze wywieraj%cym te oddzia ywania. Takie pogl%dy prezentuj% na
przyk ad Michel, Mitchelson, Kotrba, LeBreton i Baltes
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(2009), którzy na podstawie analizy wyników wielu bada& stwierdzaj%, $e efekty konßiktu pojawiaj% si! zarówno w obszarze utrudniaj%cym pe nienie innych ról, jak
i w obszarze nara$onym na takie utrudniaj%ce oddzia ywania.
Wyniki dotychczasowych bada& s% zró$nicowane i dostarczaj% potwierdze& ka$dego z tych stanowisk. Wyniki
wielu bada& pozwalaj% stwierdzi#, $e pozytywny zwi%zek konßiktu praca – rodzina ze stresem w pracy i poza
prac% jest najbardziej jednoznaczn% i najsilniejsz% relacj%
spo"ród tych, które zachodz% mi!dzy tym typem konßiktu a ró$nymi rezultatami (Allen, Herst, Bruck i Sutton,
2000). Stwierdzono tak$e, $e konßikt praca – rodzina wi%$e si! z negatywnym wp ywem na ogólny stan zdrowia
psychicznego (Allen i in., 2000). Stosunkowo nieliczne
s% badania dotycz%ce zwi%zków konßiktu praca – rodzina
ze stresem rodzinnym, ale ich wyniki zgodnie wskazuj%
na pozytywny zwi%zek tego konßiktu z dystresem rodzinnym, rodzicielskim i ma $e&skim (na przyk ad Grandey
i Cropanzano,1999). *rednia wa$ona korelacji mi!dzy
konßiktem praca – rodzina a miarami stresu rodzinnego wynosi 0,31 (Allen i in., 2000). W wi!kszo"ci bada&
stwierdzono istotny negatywny zwi%zek mi!dzy konßiktem praca – rodzina a satysfakcj% z pracy oraz satysfakcj%
z $ycia (Allen i in., 2000; Kossek i Ozeki, 1998). Bardziej
zró$nicowane i niejednorodne s% dane dotycz%ce zwi%zków konßiktu praca – rodzina z satysfakcj% ma $e&sk%,
ale wyniki metaanaliz wskazuj% na zale$no"# ujemn%
(Allen i in., 2000).
Dotychczasowe dane wskazuj% tak$e na negatywny
zwi%zek drugiego z konßiktów (rodzina – praca) z satysfakcj% z pracy i z $ycia (Kossek i Ozeki, 1998). Badania
przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych przez Frone’a (2000; za: Zalewska, 2008) na próbie reprezentatywnej ukazuj%, $e z uzale$nieniami, l!kiem i zaburzeniami
nastroju wi%$% si! oba typy konßiktu, ale zale$no"ci s%
istotnie silniejsze w przypadku konßiktu rodzina – praca
ni$ konßiktu praca – rodzina. Badania polskich nauczycieli wykaza y, $e z wysokim poziomem wypalenia zawodowego wi%$e si! zarówno wysoki poziom konßiktu praca – rodzina, jak i konßiktu rodzina – praca (Baka, 2011).
Wyniki wielu bada& wskazuj% wi!c, $e konßikt mi!dzy
rolami wi%$e si! z postawami i zachowaniami zarówno
w obszarze utrudniaj%cym pe nienie roli w innym obszarze, jak i w obszarze poddanym takim utrudniaj%cym oddzia ywaniom (Balmforth i Gardner, 2006; Carlson i in.,
2009).
W omawianym badaniu przyj!to wi!c, $e mo$na oczekiwa# rezultatów konßiktu w ka$dym z tych obszarów.
Zgodnie z addytywnym modelem jako"ci $ycia oczekiwano tak$e wp ywu konßiktu na ogóln% jako"# $ycia.
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Przyj!te za o$enia teoretyczne pozwoli y sformu owa#
nast!puj%ce hipotezy badawcze:
Hipoteza 1. Wy$szy poziom konßiktu praca – rodzina
b!dzie %czy si! z ni$szym poziomem satysfakcji z ma $e&stwa, z pracy i ogólnej satysfakcji z $ycia przy jednoczesnym wi!kszym nasileniu dystresu ma $e&skiego,
w pracy i ogólnego.
Hipoteza 2. Wy$szy poziom konßiktu rodzina – praca
b!dzie %czy si! z ni$szym poziomem satysfakcji z ma $e&stwa, z pracy i ogólnej satysfakcji z $ycia przy jednoczesnym wi!kszym nasileniu dystresu ma $e&skiego,
w pracy i ogólnego.
Facylitacja ról a jako"# !ycia
Przeprowadzono znacznie mniej bada& dotycz%cych
facylitacji mi!dzy rolami ni$ konßiktu mi!dzy rolami,
a modele teoretyczne wyja"niaj%ce mechanizmy tego
zjawiska (na przyk ad Greenhaus i Powell, 2006; Wayne
i in., 2007) zaprezentowano dopiero w ostatnim dziesi!cioleciu (podczas gdy model konßiktu przedstawiono ju$
w 1985 roku, czyli prawie 30 lat temu). Wp yw roli facylituj%cy pe nienie innej roli dokonuje si! na bazie psychologicznego procesu przenikania. Greenhaus i Powell
(2006) uwa$aj%, i$ mi!dzy rolami pe nionymi w ró$nych
obszarach mog% przenika# zasoby oraz pozytywny afekt.
Zasoby uzyskane lub rozwini!te w zwi%zku z pe nieniem
jednej roli mog% przenika# do innej roli, poprawiaj%c jej
jako"# (to tzw. "cie$ka instrumentalna). Natomiast pozytywny afekt powsta y w jednej roli mo$e przenika# do innej roli i poprawia# jej jako"#, co w rezultacie rodzi tam
pozytywny afekt (to tzw. "cie$ka afektywna). Pozytywny
afekt jest przez autorów tej koncepcji rozumiany jako pozytywny nastrój i pozytywne emocje.
W przypadku facylitacji mi!dzy rolami, podobnie jak
w przypadku konßiktu, tocz% si! dyskusje co do obszaru,
w którym mo$na spodziewa# si! efektów facylitacji: czy
w obszarze zwi%zanym z rol% facylituj%c% pe nienie innej
roli, czy te$ w obszarze zwi%zanym z rol% poddan% takim
facylituj%cym oddzia ywaniom.
Tradycyjnie przyjmuje si!, przez analogi! do konßiktu, $e facylitacja wi%$e si! z rezultatami w obszarze
poddanym pozytywnym oddzia ywaniom. Na przyk ad
Wayne i wspó pracownicy (2004) koncepcj! konßiktu
przedstawion% przez Frone’a i wspó pracowników (1992;
1997) aplikuj% do zjawiska facylitacji i przyjmuj%, $e
skoro zaanga$owanie w jednej roli mo$e zwi!ksza# zaanga$owanie w innej roli, to funkcjonowanie i jako"#
$ycia w tej drugiej roli powinny ulec poprawie. Zatem,
jak stwierdzaj% Wayne i wspó pracownicy (2004), nale$y
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oczekiwa#, $e jednostki do"wiadczaj%ce wi!kszej facylitacji praca – rodzina b!d% podejmowa y wi!cej wysi ków i stara& w obszarze rodziny i b!d% doznawa y tam
wi!kszej satysfakcji. Natomiast jednostki do"wiadczaj%ce
wi!kszej facylitacji rodzina – praca b!d% podejmowa y
wi!cej wysi ków i stara& w obszarze pracy i b!d% doznawa y tam wi!kszej satysfakcji.
Inni badacze prezentuj% odmienne stanowiska. Twierdz%, $e efektów nale$y oczekiwa# raczej w obszarze,
z którego takie pozytywne oddzia ywania pochodz%,
a nie w obszarze poddawanym tym oddzia ywaniom. Na
przyk ad Hakanen, Peeters i Perhoniemi (2011) uwa$aj%,
$e facylitacja praca – rodzina i facylitacja rodzina – praca
wywieraj% wp yw na jako"# $ycia w obszarze zwi%zanym z rol% b!d%c% 'ród em pozytywnych oddzia ywa&,
a wi!c (odpowiednio) w obszarze pracy i rodziny. Tak$e
Boyar i Mosley Jr. (2007) s% zdania, $e w przypadku facylitacji, analogicznie jak w przypadku konßiktu, nale$y
oczekiwa#, $e oddzia ywania te wywr% wp yw raczej na
rezultaty w obszarze, z którego pochodz%, ni$ na rezultaty w innym obszarze. Badacze prezentuj%cy takie pogl%dy (na przyk ad Wayne i in., 2007) najcz!"ciej odwo uj%
si! – podobnie jak to ma miejsce w przypadku konßiktu
– do teorii atrybucji (na przyk ad Kinnunen i in., 2006)
oraz teorii spo ecznej wymiany (Blau, 1964; za: Bentein
i Guerrero, 2008) i zasad wzajemno"ci (Gouldner, 1960;
1992). Odwo uj%c si! do teorii atrybucji, badacze argumentuj%, $e gdy pe nienie jednej roli facylituje pe nienie
drugiej, jednostki do"wiadczaj% korzy"ci w roli, która poddana jest tym pozytywnym oddzia ywaniom, a zas ug!
przypisuj% roli powoduj%cej te pozytywne oddzia ywania
(source attribution) (Shockley i Singla, 2011). Natomiast
na podstawie teorii spo ecznej wymiany oczekuj%, $e
jednostki do"wiadczaj%ce facylitacji ról b!d% przejawiay pozytywny afekt i pozytywne zachowania wobec obszaru b!d%cego 'ród em pozytywnych wp ywów, d%$%c
– zgodnie z zasadami wzajemno"ci – do odwzajemnienia
korzy"ci uzyskanych w danym obszarze (Blau, 1964; za:
Wayne i in., 2007). Na przyk ad gdy pracownicy oceniaj%, $e organizacja pomaga im w integrowaniu ról rodzinnych i zawodowych, postrzegaj% organizacj! jako bardziej wspieraj%c% i troszcz%c% si! o nich i w odpowiedzi
czuj% si! zobowi%zani do odwzajemnienia, co wyra$a si!
w przychylnej postawie wobec pracy (McNall, Nicklin
i Masuda, 2010).
Bardzo cz!ste jest jednak stanowisko, i$ facylitacja ról
wi%$e si! z efektami zarówno w roli poddawanej pozytywnym oddzia ywaniom, jak i w roli b!d%cej 'ród em
tych oddzia ywa& (na przyk ad McNall i in., 2010). Takie
oczekiwania s% uzasadniane na przyk ad w "wietle zao$e& modelu facylitacji Greenhausa i Powella (2006)1.

W modelu tym przyjmuje si!, $e zasoby nabyte w danym
obszarze mog% by# wykorzystane do poprawy funkcjonowania zarówno w tym obszarze, jak i w innym. Z kolei
lepsze pe nienie roli daje pozytywny afekt, który mo$e
zatem pojawia# si! w ka$dym z tych obszarów. Ponadto
pozytywny afekt, jaki powstaje w roli w rezultacie nabycia w tej roli zasobów, mo$e przenika# do innego obszaru
i poprawia# tam funkcjonowanie. Bycie lepszym w roli
w tym drugim obszarze równie$ daje pozytywny afekt
w tej roli. Oznacza to wi!c, $e poprawy funkcjonowania
i pozytywnego afektu mo$na oczekiwa# w ka$dym z obszarów: zarówno w obszarze zwi%zanym z rol% facylituj%c% pe nienie roli w innym obszarze, jak i w obszarze
zwi%zanym z rol% poddan% takim facylituj%cym oddziaywaniom.
Z kolei Wayne i wspó pracownicy (2007) w swoim
modelu facylitacji %cz% podej"cie tradycyjne (wywodz%ce si! z modelu konßiktu Frone’a i wspó pracowników;
1992, 1997) z teori% wymiany spo ecznej. Przyjmuj%
wi!c, $e gdy jedna rola pozytywnie oddzia uje na inn%,
to jednostka do"wiadcza korzy"ci w roli, która jest poddawana pozytywnym oddzia ywaniom (podej"cie tradycyjne), a jednocze"nie zas ug! uzyskania tych korzy"ci
przyznaje roli, która pozytywnie oddzia uje (atrybucja
'ród a), co kszta tuje pozytywne postawy wobec tej roli
(zgodnie z teori% spo ecznej wymiany i zasadami wzajemno"ci).
Wyniki dotychczasowych bada& s% zró$nicowane i dostarczaj% potwierdze& ka$dego z tych stanowisk. Wskazuj%
one na pozytywne zwi%zki facylitacji rodzina – praca i facylitacja praca – rodzina z satysfakcj% z pracy i satysfakcj% rodzinn% oraz ze wska'nikami zdrowia Þzycznego
i psychicznego, jednak zale$no"ci te s% z regu y s abe lub
umiarkowane (McNall i in., 2010). W wielu badaniach
stwierdzono, $e facylitacja mi!dzy rolami, podobnie jak
konßikt, wi%$e si! z postawami i zachowaniami w obu
obszarach: w obszarze poddanym pozytywnym oddzia ywaniom i w obszarze b!d%cym 'ród em tych oddzia ywa&
(Balmforth i Gardner, 2006; Carlson i in., 2009). W badaniach w asnych przyj!to wi!c, $e s uszne jest, aby oczekiwa# rezultatów facylitacji w ka$dym z tych obszarów.
Zgodnie z addytywnym modelem jako"ci $ycia, przyj!tym w tym badaniu, uzasadnione jest tak$e oczekiwanie
rezultatów facylitacji w stosunku do ogólnej jako"ci $ycia. Sformu owano wi!c nast!puj%ce hipotezy:
Hipoteza 3. Wy$szy poziom facylitacji praca – rodzina
b!dzie %czy si! z wy$szym poziomem satysfakcji z ma $e&stwa, z pracy i ogólnej satysfakcji z $ycia, przy jednoczesnym mniejszym nasileniu dystresu ma $e&skiego,
w pracy i ogólnego.
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Hipoteza 4. Wy$szy poziom facylitacji rodzina – praca
b!dzie %czy si! z wy$szym poziomem satysfakcji ma $e&skiej, z pracy i ogólnej satysfakcji z $ycia, przy jednoczesnym mniejszym nasileniu dystresu ma $e&skiego,
w pracy i ogólnego.
Metoda
Osoby badane
W badaniach uczestniczy o 151 kobiet i 151 m!$czyzn,
reprezentuj%cych rodziny o stylu $ycia okre"lanym w literaturze angloj!zycznej terminem dual-earner families.
Oznacza to, $e w tego typu rodzinach oboje ma $onkowie s% aktywni zawodowo i pozwala oczekiwa#, i$ ka$dy
z nich napotyka na stosunkowo du$e zobowi%zania w obszarze rodziny i pracy. Badane rodziny mia y co najmniej
jedno dziecko w wieku poni$ej 12 lat. Osoby uczestnicz%ce w badaniu posiada y wykszta cenie co najmniej "rednie.
Badania przeprowadzili specjalnie przygotowani ankieterzy (studenci ostatnich lat psychologii), którzy osobi"cie
kontaktowali si! z ka$d% badan% osob% i przedstawiali cel
bada&. Osoby badane zapoznano z zasadami obowi%zuj%cymi przy wype nianiu kwestionariuszy, w szczególno"ci
z zasad% samodzielnego udzielania odpowiedzi zgodnych
z prawd%. Po wyra$eniu zgody osoby badane otrzymywa y zestaw kwestionariuszy. Aby zminimalizowa# niebezpiecze&stwo wspólnego udzielania odpowiedzi przez
ma $onków na pytania kwestionariuszy, ka$da z osób
sama odbiera a od ankietera materia y w zaklejonej kopercie (koperta oraz ka$dy kwestionariusz mia y wyra'ne
oznaczenia mówi%ce o ich przeznaczeniu: odr!bne dla
m!$a i dla $ony). W terminie ustalonym z osobami badanymi ankieterzy osobi"cie odbierali kwestionariusze
(oddawane w zaklejonych kopertach). Badania przeprowadzono nieodp atnie, z zachowaniem anonimowo"ci.
Za tym, $e zasada samodzielnego wype niania kwestionariuszy by a przestrzegana, mo$e przemawia# to, i$ korelacje mi!dzy wieloma wynikami uzyskanymi w grupie
kobiet i m!$czyzn s% nieistotne statystycznie lub s abe,
na przyk ad korelacja mi!dzy wielko"ci% facylitacji rodzina – praca w grupie kobiet i m!$czyzn wynosi r = 13 i nie
jest istotna statystycznie, analogiczna za" korelacja mi!dzy wielko"ci% facylitacji praca – rodzina jest s aba i wynosi r = 16 (gdyby w obu grupach odpowiedzi udziela y te
same osoby, korelacje te zapewne by yby silne).
Za rzetelno"ci% uzyskanych danych przemawiaj% tak$e
ró$nice w korelacjach mi!dzy analogicznymi zmiennymi
w grupie kobiet i m!$czyzn, na przyk ad korelacja mi!dzy konßiktem praca – rodzina a satysfakcj% ma $e&sk%
wynosi w grupie m!$czyzn r = 40, natomiast w grupie
kobiet nie jest istotna statystycznie.
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Narz$dzia pomiaru
Wielko"# konßiktu i facylitacji mi!dzy prac% i rodzin%
okre"lono za pomoc% skali Work-Family Fit Questionnaire, któr% po raz pierwszy wykorzystano w projekcie
badawczym realizowanym w Stanach Zjednoczonych
w 1995 roku przez The John D. & Catherine T. MacArthur
Foundation Research Network on Successful Middlife
Development. Ukaza o si! wiele publikacji prezentuj%cych wyniki bada& zrealizowanych za pomoc% tego
kwestionariusza (na przyk ad Boyar i Mosley Jr., 2007;
Grzywacz i Marks, 2000; Innstrand, Langballe, Espnes,
Falkum i Aasland, 2008; Wayne i in., 2004). Polsk%
wersj! tego kwestionariusza opracowa a Lachowska
(2008). Dane uzyskane za pomoc% tego narz!dzia pomiaru to poznawcze oceny zakresu, w jakim wymagania
(lub zasoby) roli w jednej sferze $ycia utrudniaj% (lub
poprawiaj% czy te$ u atwiaj%) pe nienie roli w innej sferze. Skale Konßiktu (Praca – Rodzina i Rodzina – Praca)
pozwalaj% okre"li# stopie&, w jakim naciski zwi%zane
z czasem i napi!cia w jednej z ról zak ócaj% funkcjonowanie w innej roli. Przyk adowe stwierdzenie Skali
Konßiktu Praca – Rodzina to: „Stres w pracy sprawia,
$e w domu jeste" podenerwowany”, a Skali Konßiktu
Rodzina – Praca to: „Osobiste lub rodzinne problemy
i zmartwienia zaprz%taj% Twoj% uwag!, kiedy jeste"
w pracy”. Skala Facylitacji Praca – Rodzina mierzy stopie&, w jakim umiej!tno"ci, zachowania, pozytywny nastrój powsta e w zwi%zku z pe nieniem roli zawodowej
facylituj% pe nienie ról rodzinnych. Przyk adowe stwierdzenie tej skali: „Rzeczy, które robisz w pracy, pomagaj%
Ci radzi# sobie z osobistymi i praktycznymi problemami
w domu”. Skala Facylitacji Rodzina – Praca mierzy stopie&, w jakim pozytywny nastrój, poczucie spe nienia,
wsparcie i zasoby zdobyte w domu w zwi%zku z pe nieniem ról rodzinnych facylituj% pe nienie ról zawodowych.
Przyk adowe stwierdzenie to: „Zrobienie w domu wszystkiego, co trzeba, sprawia, $e w pracy pracujesz intensywniej i wydajniej”. Kwestionariusz sk ada si! z 16 itemów,
po cztery stwierdzenia na ka$dy czynnik. Badany udziela
odpowiedzi, zaznaczaj%c na skali o zakresie od 1 (nigdy)
do 5 (ca y czas), jak cz!sto sytuacja opisana w danym
stwierdzeniu wyst!powa a w jego $yciu w ci%gu ostatnich
sze"ciu miesi!cy. Wyniki mo$liwe do uzyskania w ka$dym z wymiarów mieszcz% si! w granicach 4–20. Wy$szy
wynik oznacza wi!ksze nasilenie danego typu wp ywu.
Warto"ci wspó czynników rzetelno"ci skal wchodz%cych
w sk ad tego kwestionariusza i wszystkich pozosta ych
skal przedstawiono w Tabeli 1.
Ogóln% satysfakcj! z $ycia okre"lono za pomoc% Skali
Satysfakcji z +ycia SWLS, której autorami s% Diener,
Emmons, Larsen i GrifÞn (1985). Polskiej adaptacji
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skali dokona Juczy&ski (2001). Skala sk ada si! z pi!ciu
stwierdze&. Badany na skali 1–7 okre"la, w jakim stopniu
ka$de ze stwierdze& odnosi si! do jego dotychczasowego
$ycia. Mo$liwe do uzyskania wyniki mieszcz% si! w granicach od 5 do 35. Wy$szy wynik wskazuje na wi!ksz%
satysfakcj! z $ycia.
Oceny nasilenia objawów ogólnego niezwi%zanego z kontekstem dystresu dokonano za pomoc%
Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdrowia Davida
Goldberga w polskiej adaptacji Makowskiej i Merecz
(2001). W badaniach zastosowano wersj! 28-itemow%
(GHQ-28). Jak podaj% badacze (Frydecka, Ma yszczak,
Chachaj i Kiejna, 2010), ta wersja kwestionariusza oprócz
informacji o ogólnym stanie zdrowia psychicznego dostarcza danych o objawach somatycznych, l!ku, depresji,
bezsenno"ci i zaburzeniach funkcjonowania spo ecznego.
Kwestionariusz ten pozwala na okre"lenie prawdopodobie&stwa, $e dana osoba cierpi na zaburzenia psychiczne lub te$ $e takie zaburzenia mog% si! u niej rozwin%#. Im wy$szy wynik, tym wi!ksze nasilenie zaburze&
(Makowska i Merecz, 2001). Uwa$a si!, $e za pomoc%
GHQ mo$na zbada# poczucie zaburzenia psychicznego
i subiektywn% ocen! jego nast!pstw, nazywane niespecyÞcznym cierpieniem psychicznym (nonspeciÞc psychological distress) (Frydecka i in., 2010). Kwestionariusz
ten jest powszechnie u$ywany, równie$ na gruncie polskim, do badania dystresu psychicznego (np. Czaba a,
Brykczy&ska, Bobrowski i Ostaszewski, 2005). Badacze
ci podaj%, $e „wysokie wyniki w skali "wiadcz% o nasileniu wyst!powania ró$nych objawów tzw. dystresu
psychicznego, a wi!c chwilowej lub trwaj%cej d u$ej niezdolno"ci do normalnego, zdrowego funkcjonowania”
(Czaba a i in., 2005, s. 4).
Satysfakcj! z pracy oszacowano za pomoc% Skali
Satysfakcji z Pracy SSP opracowanej przez Zalewsk%
(2003b). Skala sk ada si! z pi!ciu stwierdze&. Badany na
skali 1–7 okre"la, w jakim stopniu ka$de ze stwierdze&
odnosi si! do jego pracy zawodowej. Mo$liwe do uzyskania wyniki mieszcz% si! w granicach od 5 do 35. Wy$szy
wynik wskazuje na wi!ksz% satysfakcj! z pracy.
Zadowolenie z ma $e&stwa okre"lono za pomoc% polskiej wersji ENRICH (Marital Satisfaction Scale EMS)
(Fowers i Olson, 1993). ENRICH pozwala oceni# ró$neaspekty zwi%zane z ma $e&skim przystosowaniem i satysfakcj%. Obejmuje 10 stwierdze&, a ka$de z nich dotyczy jednego z obszarów relacji ma $e&skiej, maj%cych
zasadnicze znaczenie dla ma $e&skiej satysfakcji. W prezentowanych badaniach ze skali usuni!to stwierdzenie
odnosz%ce si! do sytuacji Þnansowej: „Jestem bardzo
zadowolony z naszej sytuacji Þnansowej i ze sposobu,
w jaki podejmujemy decyzje Þnansowe”, co poprawi o

warto"# wspó czynnika # Cronbacha. Jak mo$na s%dzi#,
w tym przypadku oceny badanych dotyczy y raczej globalnej sytuacji ekonomicznej w kraju i wyra$a y dosy#
powszechne niezadowolenie z sytuacji Þnansowej, natomiast w niewielkim stopniu odnosi y si! do jako"ci relacji ma $e&skiej. Osoba badana ustosunkowuje si! do
ka$dego stwierdzenia za pomoc% pi!ciostopniowej skali
(1–5), na której okre"la, w jakim stopniu dane stwierdzenie charakteryzuje jej ma $e&stwo. Mo$liwe do uzyskania
wyniki mieszcz% si! w granicach 9–45. Im wy$szy wynik
uzyskuje badany, tym wi!ksza jest jego satysfakcja ma $e&ska.
Dystres w obszarze pracy oraz w obszarze relacji ma $e&skiej okre"lono za pomoc% polskiej wersji indeksu
Pearlina (1975). Dystres jest tutaj rozumiany jako pojawiaj%cy si! w szczególnych warunkach, w szczególnych
sytuacjach (wyodr!bnionych i oddzielonych od innych
sytuacji czasem i przestrzeni%). Indeks obejmuje siedem
przymiotników opisuj%cych negatywne emocje. Osoba
badana za pomoc% pi!ciostopniowej skali okre"la, w jakim nat!$eniu odczuwa dan% emocj!. Mo$liwe do uzyskania wyniki wahaj% si! w granicach od 7 do 35. Im
wy$szy wynik, tym wi!kszy poziom dystresu do"wiadczanego w odpowiedzi na specyÞczne warunki w obszarze zwi%zanym z dan% rol%.
Wyniki
*rednie, odchylenia standardowe i korelacje mi!dzy
zmiennymi przedstawiono w Tabeli 1. Rysunek 2 ukazuje
warto"ci standaryzowanych wspó czynników "cie$ek.
W analizach zastosowano modelowanie równa& strukturalnych (SEM) zgodnie z rozwi%zaniem proponowanym w programie AMOS (Arbuckle, 2007) w pakiecie
SPSS. Modelowanie równa& strukturalnych daje mo$liwo"# specyÞkacji i estymacji modeli zwi%zków liniowych mi!dzy zmiennymi. Zmienne w modelu to zmienne latentne, reprezentuj%ce konstrukty teoretyczne, oraz
zmienne mierzalne, b!d%ce wska'nikami tych konstruktów (MacCallum i Austin, 2000). W"ród teoretyków i badaczy istnieje powszechna zgoda co do tego, i$ w analizach nale$y stosowa# modele ze zmiennymi latentnymi,
a to ze wzgl!du na ich zdecydowan% przewag! nad modelami pozbawionymi tych zmiennych (Little, Linderberger
i Nesselroade, 1999). Jednak zgromadzone dane i zastosowane skale nie zawsze pozwalaj% na realizacj! tego postulatu. W takich sytuacjach badacze radz% sobie w ró$ny
sposób, mi!dzy innymi traktuj%c pomiar zagregowany
jako zmienn% jawn%. Takie rozwi%zanie przyj!to w prezentowanych analizach. Decyzja ta by a podyktowana
tym, i$ zmienne latentne uwzgl!dnione w modelu by y
mierzone za pomoc% skal sk adaj%cych si! z wielu pozycji,
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14,34

10,46

13,26

34,59

21,86

22,82
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02. Facylitacja praca,–,rodzina

03. Konßikt rodzina,–,praca

04. Facylitacja rodzina,–,praca

05. Dystres ma $e&ski

06. Dystres w pracy

07. Satysfakcja ma $e&ska

08. Satysfakcja z pracy

09. Satysfakcja z $ycia

10. Globalny dystres
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06,18
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05,49
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02,67
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–0,00***
–0,04***

–0,42***

–0,16***

–0,01***

–0,07***

–0,08***

–0,30***

–0,19***

(0,78)***

2

–0,28***

–0,32***

–0,25***

–0,46***

–0,33***

–0,14***

–0,47***

–0,17***

(0,81)

1

Warto"ci wspó czynników rzetelno"ci skal umieszczono w nawiasach
* p - 0,05; ** p - 0,01; *** p - 0,001

10,77

01. Konßikt praca,–,rodzina

M

Tabela 1.
*rednie, odchylenie standardowe, korelacje i wspó czynniki rzetelno"ci

–0,34***

–0,16***

–0,17***

–0,17***

–0,33***

–0,36***

–0,18**

(0,74)

3

–0,14***

–0,13***

–0,03***

–0,28***

–0,09***

–0,14***

(0,72)

4

–0,38***

–0,33***

–0,19***

–0,53***

–0,52***

(0,93)

5

–0,37***

–0,33***

–0,54***

–0,27***

(0,92)

6

–0,41***

–0,46***

–0,23***

(0,81)

7

–0,21***

–0,49***

(0,89)

8

–0,30***

(0,84)

9

(0,82)

10
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Rysunek 2.
Standaryzowane wspó czynniki "cie$ek. Warto"ci w nawiasach to wielko"# wyja"nionej wariancji. Dla przejrzysto"ci nie
zaznaczono na rysunku nieobserwowalnych zmiennych resztowych i kowariancji mi!dzy nimi oraz mi!dzy zmiennymi
egzogenicznymi. Pomini!to równie$ te "cie$ki z Rysunku 1, które nie osi%gn! y poziomu istotno"ci statystycznej.

co – w przypadku uwzgl!dnienia w modelu zmiennych
latentnych – oznacza oby konieczno"# u$ycia ka$dej pojedynczej pozycji jako wska'nika okre"lonej zmiennej latentnej. Spowodowa oby to zbytnie skomplikowanie modelu od strony graÞcznej, lecz przede wszystkim ryzyko
jego nieidentyÞkowalno"ci ze wzgl!du na niekorzystn%
proporcj! mi!dzy liczebno"ci% próby badawczej a liczb%
zmiennych, a co za tym idzie estymant do wyliczenia.
Przeprowadzenie oblicze& by oby wi!c niemo$liwe. Za
przyj!ciem takiego rozwi%zania przemawia o równie$ to,
$e skale wykorzystane w badaniu z regu y by y tworzone
przez ich autorów z u$yciem eksploracyjnej, a nie konÞrmacyjnej analizy czynnikowej, która by aby bardziej odpowiednia, je$eli wyodr!bnione czynniki i ich wska'niki
mia yby stanowi# cz!"# wi!kszego modelu.
Z tym rozwi%zaniem wi%$e si! jednak ryzyko uzyskania mniej rzetelnych rezultatów. Aby zminimalizowa# to
niebezpiecze&stwo, sprawdzono, czy jest spe niony wa$ny warunek agregacji itemów, a mianowicie czy itemy
w obr!bie ka$dego zestawu tworz% jeden wymiar, czyli s%
miarami jednego konstruktu (Little, Cunnigham i Shahar,
2002). W przypadku zastosowanych skal warto"# wska'ników ich rzetelno"ci # Cronbacha (w granicach od 0,72

do 0,93) pozwala przyj%#, $e warunek ten zosta spe niony. Ponadto, wykorzystuj%c konÞrmacyjn% analiz! czynnikow%, przeprowadzono zabieg zbudowania modeli 'ród owych i dopuszczalno"# ka$dej ze zmiennych wyszczególnionych na modelu zosta a potwierdzona wynikami
w testach dopasowania (ich wyniki s% dost!pne u autorki
opracowania). Potwierdzono wi!c, $e pytania w poszczególnych kwestionariuszach w spójny sposób mierz% analizowany obszar.
Zastosowanie w prezentowanych analizach modelu
bez zmiennych latentnych mo$e usprawiedliwia# równie$ to, $e ich celem jest weryÞkacja modelu i próba jego
odtworzenia w badanej grupie osób, natomiast nie jest
nim badanie i zrozumienie struktury zestawu itemów, co
wymaga oby wyodr!bnienia cz!"ci strukturalnej i cz!"ci
pomiarowej w modelu (Little i in., 2002). W literaturze
prezentowane s% pogl%dy, i$ u$ywanie w modelu skal sumarycznych, pomimo wad tego zabiegu, jest w pewnych
okoliczno"ciach korzystne i daje dobre rezultaty, dlatego
badacze cz!sto po niego si!gaj% (Górniak, 2000).
Zastosowane w analizach podej"cie do modelowania
polega na kombinacji podej"cia eksploracyjnego i konÞrmacyjnego, co oznacza, $e model zbudowany na pod-
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dopasowaniem modelu, ale pozwala na uzyskanie stopni swobody oraz modelu prostszego, mniej skomplikowanego, czyli lepszego. Przyj!ty ostatecznie model jest
istotnie lepiej dopasowany do danych ni$ model wyj"ciowy ($%² = 25,91; $df = 6; p < 0,01). Uzyskane wska'niki dopasowania [%²(15) = 14,20; p = 0,51; CMIN/df
= 0,95; GFI = 0,991; AGFI = 0,965 oraz RMSEA < 0,001;
LO < 0,001; HI = 0,05; PCLOSE = 0,94; NFI = 0,984;
CFI = 1,00; RFI = 0,951] pozwalaj% stwierdzi#, $e przyj!ty model dobrze pasuje do macierzy wariancji i kowariancji, co pozwala uzna# go za u$yteczne odwzorowanie
rzeczywisto"ci.
Zastosowanie procedury modelowania równa& strukturalnych pozwala na „weryÞkowanie struktury przyczynowej zbioru zmiennych oraz pozwala zdekomponowa#
korelacje par zmiennych, czyli rozbi# je na sk adowe

stawie wiedzy teoretycznej jest testowany i nast!pnie
modyÞkowany (Perek-Bia as i Górniak, 2008). Model
dopasowywano, eliminuj%c "cie$ki, które nie osi%gn!y poziomu istotno"ci statystycznej oraz wprowadzaj%c,
zgodnie z indeksami modyÞkacyjnymi, nowe "cie$ki
wskazuj%ce na istnienie okre"lonych wp ywów (Kline,
2005). Usuni!to dziewi!# "cie$ek, które nie uzyska y poziomu istotno"ci statystycznej oraz, zgodnie z indeksami
modyÞkacyjnymi, dodano trzy "cie$ki wskazuj%ce na
bezpo"redni wp yw konßiktu i facylitacji na ogólny dystres (Tabela 2).
Porównania uzyskanych w ten sposób modeli zagnie$d$onych pozwalaj% stwierdzi#, i$ kolejne modele z dodan% "cie$k% pasuj% do danych istotnie lepiej ni$ modele
bez tej "cie$ki. Natomiast usuwanie z modelu "cie$ek
nieistotnych statystycznie nie wi%$e si! z istotnie lepszym

Tabela 2.
Statystyki dopasowania poszczególnych modeli do danych
%²

$%²

df

$df

Istotno"#
ró$nicy

9

RMSEA

CFI

NFI

RFI

0,11

0,962

0,952

0,771

Model wyj"ciowy

40,11

01. Po dodaniu "cie$ki: KP-R.ogólny
dystres

18,76

21,35

08

1

p < 0,01

0,07

0,987

0,979

0,879

02. Po dodaniu "cie$ki: FR-P.ogólny
dystres

13,44

05,32

07

1

p < 0,05

0,06

0,992

0,985

0,901

03. Po dodaniu "cie$ki: KR-P.ogólny
dystres

04,89

08,55

06

1

p < 0,01

0,00

1,000

0,994

0,958

04. Po usuni!ciu "cie$ki: FR-P .
satysfakcja z pracy

05,04

00,15

07

1

n.i.

0,00

1,000

0,994

0,963

05. Po usuni!ciu "cie$ki: dystres w pracy
. satysfakcja z $ycia

05,31

00,27

08

1

n.i.

0,00

1,000

0,994

0,966

06. Po usuni!ciu "cie$ki: dystres ma $e&ski
. ogólny dystres

05,33

00,02

09

1

n.i.

0,00

1,000

0,994

0,970

07. Po usuni!ciu "cie$ki: KR-P .
satysfakcja z pracy

06,22

00,89

010

1

n.i.

0,00

1,000

0,993

0,968

08. Po usuni!ciu "cie$ki: FR-P . dystres
w pracy

08,41

02,19

11

1

n.i.

0,00

1,000

0,990

0,961

09. Po usuni!ciu "cie$ki: satysfakcja
z pracy . ogólny dystres

9,43

01,02

12

1

n.i.

0,00

1,000

0,989

0,960

10. Po usuni!ciu "cie$ki: FP-R .
satysfakcja ma $e&ska

10,55

01,12

13

1

n.i.

0,00

1,000

0,988

0,958

11. Po usuni!ciu "cie$ki: FP-R .dystres
ma $e&ski

11,39

00,84

14

1

n.i.

0,00

1,000

0,987

0,958

12. Po usuni!ciu "cie$ki: dystres ma $e&ski
. satysfakcja z $ycia

14,20

02,81

15

1

n.i.

0,00

1,000

0,984

0,951
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zwi%zane z oddzia ywaniami bezpo"rednimi i po"rednimi oraz na sk adowe zwi%zane z oddzia ywaniem nieprzyczynowym” (Gaul i Machowski, 2004, s. 370). Ze
wzgl!du na to, $e badania maj% charakter korelacyjny,
przyczynowo"# jest tutaj rozumiana zgodnie z poj!ciem
przyczynowo"ci zak adanym w modelu analizy "cie$ek
(Gaul i Machowski, 2004). W modelu w asnym przyjmuje si!, $e konßikt praca – rodzina, konßikt rodzina – praca,
facylitacja praca – rodzina i facylitacja rodzina – praca s%
bezpo"rednimi predyktorami satysfakcji z ma $e&stwa
i z pracy oraz dystresu w pracy i w obszarze relacji z ma $onkiem, a ich oddzia ywania na ogóln% jako"# $ycia s%
po"rednie, mediowane przez jako"# $ycia obszarow%.
Przeprowadzone analizy ukazuj%, $e konßikt praca – rodzina wywiera istotny pozytywny efekt na dystres w pracy
i dystres w relacji z ma $onkiem, a tak$e istotny negatywny efekt na satysfakcj! z pracy i satysfakcj! z ma $e&stwa. Zatem potwierdzenie uzyska a Hipoteza 1 dotycz%ca
zwi%zków konßiktu praca – rodzina z jako"ci% $ycia obszarow%: w obszarze pracy i rodziny. Uzyskane dane wskazuj% ponadto, $e konßikt rodzina – praca wywiera istotny
pozytywny efekt na dystres w pracy i dystres ma $e&ski,
a tak$e istotny negatywny efekt na satysfakcj! ma $e&sk%.
Nie stwierdzono natomiast istotnego zwi%zku konßiktu
rodzina – praca z satysfakcj% z pracy. Zatem Hipoteza 2,
dotycz%ca zwi%zków konßiktu rodzina – praca z jako"ci%
$ycia obszarow%, zosta a potwierdzona cz!"ciowo.
Zgodnie z przyj!tymi hipotezami, oczekiwano, $e facylitacja mi!dzy rolami, podobnie jak konßikt, b!dzie wi%za# si! z rezultatami zarówno w obszarze podlegaj%cym
pozytywnym oddzia ywaniom, jak i w obszarze wywieraj%cym te oddzia ywania. Jednak przeprowadzone analizy
pozwalaj% na stwierdzenie istotnych zale$no"ci jedynie
mi!dzy facylitacj% a wska'nikami jako"ci $ycia w obszarze zwi%zanym z rol% wywieraj%c% facylituj%cy wp yw na
pe nienie innej roli. Stwierdzono bowiem, $e facylitacja
praca – rodzina pozostaje w istotnym statystycznie zwi%zku jedynie ze wska'nikami jako"ci $ycia w obszarze pracy,
nie ma natomiast zwi%zku ze wska'nikami jako"ci $ycia
w obszarze rodziny. Kierunek tych zale$no"ci jest zgodny z oczekiwaniami, czyli wy$szy poziom facylitacji praca – rodzina wi%$e si! z wi!ksz% satysfakcj% z pracy, a jednocze"nie z mniejszym dystresem w pracy. Potwierdzenie
uzyska a wi!c ta cz!"# Hipotezy 3, która dotyczy zwi%zków facylitacji praca – rodzina z jako"ci% $ycia w obszarze
pracy, natomiast nie uzyska a potwierdzenia cz!"# hipotezy dotycz%ca zwi%zków tego typu facylitacji z jako"ci%
$ycia w obszarze rodziny. Stwierdzono ponadto, $e facylitacja rodzina – praca jest istotnym predyktorem jako"ci
$ycia w obszarze rodziny w przewidywanym kierunku,
natomiast nie ma zwi%zku z jako"ci% $ycia w obszarze

pracy. Facylitacja rodzina – praca jest wi!c w pozytywnym zwi%zku z satysfakcj% ma $e&sk% i jednocze"nie
w negatywnym zwi%zku z dystresem ma $e&skim. Wynik
ten oznacza cz!"ciowe potwierdzenie Hipotezy 4.
W opracowaniu sformu owano oczekiwania dotycz%ce
zwi%zków konßiktu i facylitacji ze wska'nikami ogólnej
jako"ci $ycia. Spodziewano si!, $e oba typy konßiktu,
czyli praca – rodzina (Hipoteza 1) i rodzina – praca (Hipoteza 2), b!d% w pozytywnym zwi%zku z nasileniem objawów ogólnego dystresu, a jednocze"nie w negatywnym
zwi%zku z ogóln% satysfakcj% z $ycia. Natomiast je"li chodzi o facylitacj! oczekiwano, $e zarówno facylitacja praca – rodzina (Hipoteza 3), jak i rodzina – praca (Hipoteza 4)
b!d% w pozytywnym zwi%zku z ogóln% satysfakcj% z $ycia
i jednocze"nie w negatywnym zwi%zku z nasileniem objawów ogólnego dystresu. Wyniki analiz pokazuj%, $e konßikt praca – rodzina wywiera istotny wp yw na satysfakcj!
z $ycia i na ogólny dystres w kierunku zgodnym z przewidywaniami: standaryzowany efekt %czny konßiktu praca – rodzina na globalny dystres wynosi 0,35, a na ogóln%
satysfakcj! z $ycia –0,23. Wynik ten potwierdza Hipotez!
1 dotycz%c% zwi%zków mi!dzy konßiktem praca – rodzina
a ogóln% jako"ci% $ycia. Natomiast facylitacja praca – rodzina nie oddzia uje istotnie ani na ogóln% satysfakcj!
z $ycia, ani na ogólny dystres (standaryzowany efekt %czny wynosi odpowiednio: 0,09 i –0,03). Nie uzyska a wi!c
potwierdzenia Hipoteza 3 dotycz%ca zwi%zków facylitacji
praca – rodzina z ogóln% jako"ci% $ycia. Natomiast je$eli
chodzi o oddzia ywania wywierane przez rodzin! na prac! (konßikt rodzina – praca i facylitacja rodzina – praca),
s% one w istotnym statystycznie zwi%zku z nasileniem objawów ogólnego dystresu, a kierunek tych zale$no"ci jest
zgodny z oczekiwaniami. Oznacza to, $e wy$szy poziom
konßiktu rodzina – praca wi%$e si! z wi!kszym, a wy$szy
poziom facylitacji rodzina – praca wi%$e si! z mniejszym
nasileniem objawów ogólnego dystresu (standaryzowany efekt %czny wynosi odpowiednio: 0,22 i –0,23).
Natomiast zwi%zek konßiktu rodzina – praca z satysfakcj% z $ycia nie jest istotny statystycznie (standaryzowany
efekt %czny wynosi –0,04). Wynik ten wi!c cz!"ciowo
potwierdza Hipotez! 2 dotycz%c% zwi%zków konßiktu
rodzina – praca z ogóln% jako"ci% $ycia (potwierdzono
zwi%zek tego konßiktu z ogólnym dystresem, nie stwierdzaj%c zwi%zku z ogóln% satysfakcj%). Natomiast zwi%zek
facylitacji rodzina – praca z satysfakcj% z $ycia jest pozytywny (standaryzowany efekt %czny wynosi 0,13). Wynik
ten potwierdza Hipotez! 4 dotycz%c% zwi%zków facylitacji
rodzina – praca z ogóln% jako"ci% $ycia: zgodnie z oczekiwaniami jest ona w negatywnym zwi%zku z ogólnym dystresem i jednocze"nie w pozytywnym zwi%zku z ogóln%
satysfakcj% z $ycia.

KONFLIKT I FACYLITACJA MI)DZY ROLAMI RODZINNYMI I ZAWODOWYMI…

Oddzia ywania konßiktu praca – rodzina i konßiktu rodzina – praca oraz facylitacji rodzina – praca na ogólny
dystres s% bezpo"rednie i po"rednie. Wp ywy po"rednie
dokonuj% si! poprzez dystres w pracy i satysfakcj! ma $e&sk%. Ogólny dystres pozostaje pod wp ywem konßiktu praca – rodzina (standaryzowany efekt %czny wynosi 0,35), konßiktu rodzina – praca (0,22) oraz facylitacji rodzina – praca (–0,23). Z kolei efekty wywierane na ogóln%
satysfakcj! z $ycia maj% charakter jedynie po"redni – poprzez satysfakcj! z pracy i satysfakcj! ma $e&sk%. Ogólna
satysfakcja z $ycia pozostaje pod wp ywem konßiktu praca – rodzina (–0,23) oraz facylitacji rodzina – praca (0,13).
Dyskusja
Celem bada& by o okre"lenie znaczenia, jakie dla jako"ci $ycia osób godz%cych role rodzinne z zawodowymi
maj% konßikt i facylitacja mi!dzy tymi rolami. W badaniach uwzgl!dniono dwie jako"ci wp ywu (konßikt i facylitacja), ale równie$ dwa kierunki wp ywu (oddzia ywania pracy na rodzin! i rodziny na prac!). Analizuj%c
jako"# $ycia, wzi!to pod uwag! ogóln% jako"# $ycia,
niezwi%zan% z kontekstem, oraz jako"# $ycia obszarow%
(w obszarze pracy i rodziny). Zgodnie z addytywnym
modelem jako"ci $ycia przyj!to model zale$no"ci mi!dzy
zmiennymi, w którym obszarowa jako"# $ycia stanowi
wy %czne predyktory ogólnej jako"ci $ycia. W przypadku
ogólnej jako"ci $ycia jako zmienne wynikowe przyj!to
satysfakcj! z $ycia i ogólny dystres. Dla obszaru rodziny
zmiennymi wynikowymi by y satysfakcja z ma $e&stwa
i dystres ma $e&ski, a dla obszaru pracy – satysfakcja
z pracy i dystres w pracy.
Wyniki bada& w asnych wskazuj%, $e gdy konßikt i facylitacja mi!dzy rolami wi%$% si! z rezultatami w odniesieniu do jako"ci $ycia, to konßikt oddzia uje na jako"#
$ycia negatywnie, a facylitacja – pozytywnie. Facylitacja
kszta tuje wi!c pozytywne postawy wobec $ycia, natomiast konßikt jako"# $ycia uszkadza. Facylitacja wi%$e
si! z wi!ksz% satysfakcj% i jednocze"nie z mniejszym
dystresem. Wyja"nienia dla tego wyniku mo$na poszukiwa# na gruncie teorii zasobów. W literaturze mo$na
spotka# propozycje ró$nych teorii zasobów, które by y
wykorzystywane w obszarze bada& nad oddzia ywaniami
pracy i rodziny: teoria wymiany spo ecznej (Foa i Foa,
1980, za: Grzywacz i Butler, 2005), teoria wymaga& i zasobów w pracy (Bakker i Demerouti, 2007), teoria SOC
Baltesów (Wiese, Freund i Baltes, 2000), model Karaska
(Ogi&ska-Bulik i Juczy&ski, 2010) czy koncepcje zasobów osobistych, takich jak przekonania na w asny temat
(Bandura, 1997, za: (aguna, 2010) czy dyspozycyjny
optymizm (Carver i Scheier, 2002, za: (aguna, 2010).
Jednak co do konßiktu i facylitacji mi!dzy rolami badacze
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najcz!"ciej odwo uj% si! do teorii zachowania zasobów
Hobfolla (2006) (na przyk ad: Grandey i Cropanzano,
1999; Halbesleben, Harvey i Bolino, 2009). Zgodnie
z przyj!t% deÞnicj% facylitacji oznacza ona, $e zasoby nabyte w zwi%zku z pe nieniem jednej roli mog% poprawia#
pe nienie innej roli. Oznacza to, i$ facylitacja wi%$e si!
z pozyskiwaniem, pomna$aniem i ochranianiem zasobów. W "wietle za" teorii zachowania zasobów Hobfolla
(2006) pozyskiwanie, pomna$anie i ochranianie zasobów
wi%$e si! z pozytywnymi efektami w odniesieniu do jednostki. W teorii tej przyjmuje si! równie$, $e jednostki
maj%ce wiele zasobów s% mniej nara$one na napotykanie
stresorodnych sytuacji, które negatywnie wp ywa yby na
ich zdrowie. Ponadto zasoby pomagaj% w radzeniu sobie
z wymaganiami roli, co zmniejsza napi!cia z ni% zwi%zane. Przyj!cie za o$e& tej teorii pozwala wi!c wyja"ni#
zarówno negatywne zwi%zki facylitacji z dystresem, jak
i pozytywne zwi%zków facylitacji z satysfakcj%.
Z kolei konßikt mi!dzy rolami pogarsza jako"# $ycia.
Z wi!kszym konßiktem wi%$% si! wi!kszy dystres i jednocze"nie mniejsza satysfakcja. Zgodnie z przyj!t% deÞnicj% konßiktu mi!dzy rolami pojawia si! on, gdy realizacja
wymaga& jednej roli utrudnia realizacj! wymaga& innej
roli. Z realizacj% wymaga& wi%$e si! zu$ywanie zasobów,
a ich utrata, zgodnie z koncepcj% Hobfolla (2006), rodzi
poczucie zagro$enia i prowadzi do negatywnych efektów,
takich jak depresja, niepokój, dyssatysfakcja, napi!cie.
Badacze stwierdzaj%, $e gdy w zwi%zku z pe nieniem jednej roli zasoby zostan% zu$yte, co utrudnia pe nienie innej, do"wiadczanie negatywnych stanów mo$e dotyczy#
ka$dej z ról (Grandey i Cropanzano, 1999).
Wyja"nie& dla stwierdzonych zale$no"ci mi!dzy konßiktem i facylitacj% a analizowanymi wska'nikami jako"ci $ycia dostarcza tak$e psychologia rozwojowa.
Konßikt ról wskazuje, i$ utrudniona jest, a mo$e nawet
zablokowana, realizacja celów $yciowych wa$nych dla
cz owieka doros ego (Gurba, 2005). Natomiast facylitacja oznacza, $e realizacja celów w jednym obszarze $ycia
mo$e u atwia# realizacj! celów w innym, a wyniki wielu
bada& pokazuj%, $e realizacja celów $yciowych wi%$e si!
z pozytywnymi emocjami i z innymi aspektami dobrostanu (Wiese, 2007, za: Wiese i Salmela-Aro, 2008).
Uzyskane dane pozwalaj% stwierdzi#, $e gdy pracownik
ocenia, i$ jego praca utrudnia mu funkcjonowanie w rolach rodzinnych, zmniejsza to jego satysfakcj! z pracy,
z ma $e&stwa i ogóln% satysfakcj! z $ycia i jednocze"nie zwi!ksza dystres do"wiadczany w pracy, w relacji
z ma $onkiem i dystres globalny. Z kolei, gdy pracownik ocenia, $e rodzina utrudnia mu realizacj! zobowi%za& w pracy, zmniejsza to jego satysfakcj! z ma $e&stwa
i jednocze"nie zwi!ksza dystres do"wiadczany w relacji
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z ma $onkiem, dystres w pracy i ogólny dystres. Spo"ród
dwu analizowanych typów konßiktu uszkadzaj%cy wp yw
konßiktu praca – rodzina na jako"# $ycia jest z regu y
istotnie silniejszy ni$ wp yw, jaki na ten sam aspekt jako"ci $ycia wywiera konßikt rodzina – praca. Efekt, jaki
konßikt praca – rodzina wywiera na dystres w pracy jest
istotnie wi!kszy ni$ efekt, jaki na dystres w pracy wywiera konßikt rodzina – praca (c.r. = 2,21, p < 0,05), natomiast na satysfakcj! z pracy oddzia uje jedynie konßikt
praca – rodzina (konßikt rodzina – praca nie ma istotnego zwi%zku z satysfakcj% z pracy). Ponadto konßikt
praca – rodzina oddzia uje na ogóln% satysfakcj! z $ycia
(konßikt rodzina – praca nie ma istotnego zwi%zku z t%
zmienn%). Oprócz tego standaryzowany efekt %czny,
jaki konßikt praca – rodzina wywiera na globalny dystres
wynosi 0,34, podczas gdy analogiczny efekt wywierany
przez konßikt rodzina – praca wynosi 0,23. Stwierdzono,
$e efekt wywierany przez konßikt rodzina – praca na
analizowane wska'niki jako"ci $ycia nie jest w $adnym
przypadku istotnie silniejszy ni$ efekt, jaki na te same
wska'niki wywiera konßikt praca – rodzina. Mo$na zatem stwierdzi#, $e konßikt praca – rodzina oddzia uje na
wi!ksz% liczb! wska'ników jako"ci $ycia ni$ konßikt rodzina – praca a ponadto efekt, jaki konßikt praca – rodzina
wywiera na jako"# $ycia jest cz!sto silniejszy ni$ efekt
wywierany przez konßikt rodzina – praca.
Facylitacja mi!dzy rolami ma istotny statystycznie
zwi%zek z mniejsz% liczb% analizowanych wska'ników
jako"ci $ycia ni$ konßikt. Stwierdzono, $e facylitacja
rodzina – praca oddzia uje na satysfakcj! i dystres ma $e&ski, a tak$e na ogóln% satysfakcj! z $ycia i na ogólny
dystres. Natomiast facylitacja praca – rodzina oddzia uje na satysfakcj! z pracy i dystres w pracy. Dane te s%
zgodne z rezultatami uzyskanymi w innych badaniach,
w których tak$e stwierdzono, $e istotne zwi%zki facylitacji z ró$nymi aspektami jako"ci $ycia pojawiaj% si! rzadziej ni$ zwi%zki konßiktu. Wyja"nienia dla tego wyniku
mo$e dostarczy# teoria zachowania zasobów Hobfolla
(2006). W "wietle tej teorii uzasadnione jest oczekiwanie, $e efekty konßiktu b!d% pojawia# si! cz!"ciej i b!d%
silniejsze ni$ efekty facylitacji. Z konßiktem wi%$e si!
bowiem utrata zasobów, z facylitacj% za" ich pozyskiwanie, pomna$anie i chronienie, a w "wietle tej teorii utrata
zasobów jest niewspó miernie bardziej znacz%ca od zysku
(Hobfoll, 2011). Oznacza to, $e przy takim samym poziomie straty i zysku, wp yw straty jest znacznie silniejszy. W teorii zachowania zasobów przyjmuje si! tak$e,
$e cykle spirali zysków s% wolniejsze ni$ cykle spirali
strat i oddzia uj% s abiej (Hobfoll, 2006). Nale$y jednak
zauwa$y#, $e chocia$ wyniki bada& w asnych ukazuj%,
i$ zwi%zki facylitacji z analizowanymi aspektami jako"ci

$ycia rzadziej ni$ analogiczne zwi%zki konßiktu s% istotne
statystycznie, to jednak, je$eli efekty te wyst!puj%, nie s%
one s absze ni$ efekty, jakie na ten sam aspekt jako"ci
$ycia wywiera konßikt. Otó$, facylitacja rodzina – praca
wywiera na satysfakcj! ma $e&sk% efekt istotnie wi!kszy
ni$ konßikt rodzina – praca (c.r. = 2,25; p < 0,05), a wielko"# efektu facylitacji rodzina – praca na dystres ma $e&ski i ogólny dystres nie ró$ni si! istotnie od efektu wywieranego przez konßikt rodzina – praca. Wskazuje to, $e
znaczenie facylitacji dla jako"ci $ycia jednostki jest du$e
i sugeruje, $e warto prowadzi# dalsze badania, które pozwoli yby lepiej zrozumie# mechanizm jej dzia ania i rol!
w $yciu pracowników.
W badaniach w asnych spodziewano si!, $e konßikt
i facylitacja b!d% wywiera# efekty zarówno w obszarze
poddanym okre"lonym oddzia ywaniom, jak i w obszarze b!d%cym 'ród em tych oddzia ywa&. Oczekiwania te
uzyska y potwierdzenie w przypadku konßiktu, nie potwierdzi y si! natomiast w przypadku facylitacji. Konßikt
mi!dzy rolami oddzia uje na jako"# $ycia w obu tych obszarach. Jednak efekt, jaki konßikt wywiera na dystres
w obszarze b!d%cym 'ród em utrudniaj%cych oddzia ywa&, jest istotnie wi!kszy ni$ ten wywierany na dystres
w obszarze poddanym tym utrudniaj%cym oddzia ywaniom (p < 0,05). Natomiast je$eli chodzi o wp yw konßiktu na satysfakcj!, to konßikt praca – rodzina wywiera
istotnie wi!kszy wp yw na satysfakcj! z pracy ni$ na satysfakcj! ma $e&sk% (p < 0,05), konßikt rodzina – praca
oddzia uje natomiast jedynie na satysfakcj! ma $e&sk%,
czyli na satysfakcj! w obszarze b!d%cym 'ród em oddziaywa& utrudniaj%cych, nie wywiera natomiast istotnego
wp ywu na satysfakcj! w obszarze poddanym tym oddziaywaniom (czyli na satysfakcj! z pracy). Natomiast efekty facylitacji stwierdzono jedynie w obszarze zwi%zanym
z rol% b!d%c% 'ród em pozytywnych oddzia ywa&. Zatem
facylitacja praca – rodzina wywiera efekt na jako"# $ycia
w obszarze pracy (zwi!ksza satysfakcj! z pracy i zmniejsza dystres w pracy), natomiast facylitacja rodzina – praca
wp ywa na jako"# $ycia w obszarze rodziny (zwi!ksza satysfakcj! ma $e&sk% i zmniejsza dystres ma $e&ski).
Reasumuj%c, mo$na stwierdzi#, $e efekty facylitacji
wyst!puj% jedynie w obszarze zwi%zanym z rol% wywieraj%c% pozytywny wp yw na pe nienie roli w innym obszarze, natomiast efekty konßiktu pojawiaj% si! zarówno
w obszarze b!d%cym 'ród em utrudniaj%cych oddzia ywa&, jak i w obszarze tym oddzia ywaniom poddanym,
przy czym efekty w obszarze b!d%cym 'ród em oddziaywa& s% z regu y silniejsze ni$ efekty w obszarze poddanym tym utrudniaj%cym oddzia ywaniom. Podobne wnioski formu uj% inni badacze. Kossek i Ozeki (1998) stwierdzi y, $e zwi%zek konßiktu praca – rodzina z satysfakcj%
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z pracy jest silniejszy ni$ analogiczny zwi%zek konßiktu rodzina – praca. Innstrand i wspó pracownicy (2008)
w badaniach pod u$nych stwierdzili, $e wyczerpanie
w pracy jest w negatywnym zwi%zku z facylitacj% praca – rodzina oraz w pozytywnym zwi%zku z konßiktem
praca – rodzina, natomiast zwi%zki wyczerpania w pracy z facylitacj% rodzina – praca oraz konßiktem rodzina – praca okaza y si! nieistotne statystycznie. McNall
ze wspó pracownikami (2010) stwierdzili, $e facylitacja
praca-rodzina silniej wi%$e si! ze zmiennymi w obszarze
pracy, natomiast facylitacja rodzina – praca silniej wi%$e si! ze zmiennymi w obszarze poza prac%. Natomiast
Wayne i wspó pracownicy (2004) doszli do wniosku,
$e facylitacja wi%$e si! z efektami w obszarze b!d%cym
'ród em pozytywnych wp ywów (the originating role),
a konßikt wi%$e si! z rezultatami afektywnymi (affective
outcomes) w roli b!d%cej 'ród em utrudnie& oraz z rezultatami na poziomie zachowa& (behavioral outcomes)
w roli poddanej utrudniaj%cym wp ywom (the receiving
role). W badaniach w asnych stwierdzono, $e facylitacja
rodzina – praca zwi!ksza satysfakcj! ma $e&sk% i redukuje dystres do"wiadczany w relacji z ma $onkiem. Do podobnych stwierdze& doszli na przyk ad Hakanen i wspó pracownicy (2011) w badaniach pod u$nych. Stwierdzili
oni, $e w miar! up ywu czasu facylitacja rodzina – praca
wywiera pozytywny efekt zarówno na zasoby w obszarze
rodziny, jak i na satysfakcj! ma $e&sk%. Uwa$aj% oni, $e
poczucie, i$ role pe nione w obszarze $ycia prywatnego
wzbogacaj% i poprawiaj% jako"# roli zawodowej, co mo$e
zwi!ksza# satysfakcj! jednostki z relacji ma $e&skiej oraz
zwi!ksza# postrzegane przez ni% wsparcie ze strony rodziny i przyjació , a tak$e wykorzystanie tego wsparcia.
Zatem, w efekcie facylitacji rodzina – praca w obszarze
rodziny generowane s% zasoby i poprawia si! ich wykorzystanie, co zwi!ksza tak$e mo$liwo"# wykorzystywania ich do radzenia sobie z wymaganiami w obszarze
rodziny i mo$e sprzyja# redukcji dystresu ma $e&skiego.
Z kolei Grzywacz i Bass (2003) zauwa$aj%, $e facylitacja
rodzina – praca mo$e by# zasobem ochraniaj%cym przed
problemami Þzycznymi, psychicznymi i przed problemami zwi%zanymi z nadu$ywaniem alkoholu. A wi!c, co
jest zgodne z wynikami bada& w asnych, facylitacja rodzina – praca mo$e redukowa# ogólny dystres.
Silniejsze zwi%zki konßiktu z rezultatami w obszarze
b!d%cym 'ród em utrudniaj%cych wp ywów ni$ z rezultatami w obszarze poddanym tym utrudniaj%cym oddzia ywaniom oraz brak efektów facylitacji w obszarach
poddanych pozytywnym oddzia ywaniom wydaje si!
zaskakuj%cy w "wietle stwierdze& wchodz%cych w sk ad
kwestionariusza. Tre"# tych stwierdze& dotyczy bowiem oceny wp ywu wywieranego przez jedn% z ról na
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funkcjonowanie w innej. Uzyskane dane sugeruj% wi!c,
$e zarówno w przypadku facylitacji, jak i konßiktu ujawnia si! g ównie dzia anie mechanizmu atrybucji 'ród a
danego wp ywu oraz zasad teorii wymiany spo ecznej
i norm wzajemno"ci. Oznacza to, $e jednostki mog% do"wiadcza# pogorszenia (w przypadku konßiktu) lub polepszenia czy te$ u atwienia (w przypadku facylitacji)
pe nienia roli poddanej okre"lonym oddzia ywaniom, ale
jednocze"nie dokonuj% atrybucji 'ród a tych efektów, co
nast!pnie kszta tuje ich postawy w roli b!d%cej przyczyn%
pogorszenia lub ulepszenia i u atwienia pe nienia innej
roli.
Wyniki innych bada& potwierdzaj%, $e pracownicy cz!sto post!puj% zgodnie z zasad% wzajemno"ci, co mo$e
mie# korzystne znaczenie dla organizacji. Stwierdzono
(Meyer i Allen, 1991; za: Yao i Wang, 2008), $e jednostki, które do"wiadczaj% ze strony organizacji korzystnego
traktowania (na przyk ad w postaci profesjonalnych szkole& lub mo$liwo"ci kontynuowania edukacji), czuj% si!
zobowi%zane do anga$owania si! w organizacji (normative commitment) tak d ugo, jak d ugo czuj%, $e nie sp aci y
wszystkich d ugów wobec organizacji. Norma wzajemno"ci wi%$e si! bowiem z silnym poczuciem obowi%zku
i zobowi%zania pracownika wobec organizacji, które pojawiaj% si! w odpowiedzi na pozytywne do"wiadczenia
i korzy"ci uzyskiwane ze strony organizacji. W przypadku konßiktu dzia a równie$ mechanizm tradycyjny, przy
czym jego efekty s% s absze. Zgodnie z tym mechanizmem, w roli poddanej negatywnym oddzia ywaniom jest
utrudniona realizacja zobowi%za&, co w efekcie powoduje
dystres i dyssatysfakcj! w tej roli. Facylitacja kszta tuje
wi!c pozytywne postawy wobec roli u atwiaj%cej pe nienie innej roli, natomiast konßikt kszta tuje negatywne postawy wobec roli utrudniaj%cej pe nienie innej roli oraz
wobec roli poddanej tym utrudniaj%cym oddzia ywaniom.
Rezultaty przeprowadzonych analiz ukazuj% wi!c, $e
oddzia ywania mi!dzy rolami rodzinnymi i zawodowymi kszta tuj% satysfakcj! pracownika z pracy oraz dystres
do"wiadczany przez niego w obszarze pracy. Okazuje si!,
$e gdy pracownik ocenia, i$ praca utrudnia mu realizacj! celów rodzinnych, jego satysfakcja z pracy zmniejsza
si!, a dystres do"wiadczany w pracy narasta. Natomiast
gdy pracownik ocenia, $e praca u atwia mu realizacj!
jego rodzinnych celów, jego satysfakcja z pracy zwi!ksza
si!, a jednocze"nie maleje dystres do"wiadczany w pracy. Ponadto, gdy rodzinne zobowi%zania pracownika
utrudniaj% mu realizowanie zobowi%za& zawodowych,
zwi!ksza si! do"wiadczany przez niego dystres w pracy.
Satysfakcja z pracy i dystres w tym obszarze pozostaj%
wi!c pod wp ywem konßiktu i facylitacji praca – rodzina
oraz konßiktu rodzina – praca. Z kolei satysfakcja z pracy
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i dystres w pracy s% wa$nymi predyktorami funkcjonowania pracownika w organizacji, a zatem równie$ efektów ekonomicznych organizacji. Na przyk ad satysfakcja
z pracy uwa$ana jest za najwa$niejszy predyktor intencji odej"cia z organizacji, odchodzenie pracowników za"
z organizacji z regu y nie jest dla organizacji korzystne
(Bentein, Vandenberg, Vanderberghe i Stinglhamber,
2005). Mo$na wi!c stwierdzi#, $e organizacja mog aby
odnie"# wymierne korzy"ci ekonomiczne, podejmuj%c
dzia ania, które pozwoli yby zredukowa# konßikt mi!dzy
rolami (praca – rodzina i rodzina – praca), a tak$e podejmuj%c dzia ania zwi!kszaj%ce facylitacj! praca – rodzina.
Badana grupa osób nie by a grup% reprezentatywn%,
co utrudnia generalizacj! stwierdzonych prawid owo"ci.
Poza tym korelacyjny charakter danych nie pozwala
okre"li# zale$no"ci przyczynowych, co wymaga oby bada& pod u$nych. Ponadto, w badaniach uwzgl!dniono
stosunkowo niedu$y zakres wska'ników jako"ci $ycia.
W dalszych badaniach warto by oby wzi%# pod uwag! ich
szersze spektrum, w %czaj%c nie tylko afekt negatywny,
ale i pozytywny oraz nie tylko wska'niki subiektywne, ale
i obiektywne, takie jak obiektywne wska'niki efektywno"ci pracownika. Mog oby to przyczyni# si! do lepszego
zrozumienia roli facylitacji. Ponadto, oceniaj%c jako"# $ycia w obszarze rodziny, wzi!to pod uwag! jedynie jako"#
relacji ma $e&skiej, która jest wprawdzie uwa$ana za
bardzo wa$n% dla kszta towania globalnej jako"ci $ycia,
ale mo$e nie by# wystarczaj%ca w przypadku rodziców
ma ych dzieci. Warto by oby sprawdzi#, czy uwzgl!dnienie obszaru relacji z dzie#mi pozwoli oby lepiej zrozumie# analizowane zale$no"ci. Uwzgl!dnienie jeszcze
innych obszarów $ycia wydaje si! uzasadnione równie$
ze wzgl!du na to, $e pojawi y si! bezpo"rednie efekty
mi!dzy konßiktem i facylitacj% a globaln% jako"ci% $ycia.
Niestety, zastosowana procedura bada& nie dawa a mo$liwo"ci kontrolowania kolejno"ci, w jakiej osoby badane
udziela y odpowiedzi na pytania dotycz%ce ogólnej satysfakcji z $ycia, pracy i ma $e&stwa. Natomiast z doniesie&
w literaturze wynika, i$ kolejno"# ta mo$e mie# du$e znaczenie dla wyników. Na przyk ad Schwarz, Strack i Mai
(1991; za: Czapi&ski, 2005) stwierdzili, $e korelacja mi!dzy zadowoleniem z ma $e&stwa i ogólnym zadowoleniem z $ycia wynosi r = 0,67, gdy pytanie o zadowolenie
z ma $e&stwa poprzedza pytanie o zadowolenie z $ycia,
natomiast gdy kolejno"# pyta& jest odwrotna, korelacja ta
jest du$o mniejsza i wynosi zaledwie r = 0,32. Badacze
(Czapi&ski, 2005) wskazuj%, $e dla ogólnej oceny $ycia
du$e znaczenie mo$e mie# poznawcza dost!pno"# informacji o konkretnych sprawach. Wa$ne wydaje si! wi!c,
aby w dalszych badaniach kontrolowa# kolejno"# udzielania odpowiedzi przez osob! badan%. Wa$ne by oby

tak$e poszukiwanie innych moderatorów analizowanych
zale$no"ci. Odno"nie do podj!tej problematyki za taki
moderator uwa$a si! p e# (Wayne i in., 2007). Wyniki bada& w asnych sugeruj% natomiast, $e takim moderatorem
mo$e by# stopie& zinternalizowania zasady wzajemno"ci,
tym bardziej $e uwa$a si!, i$ w ró$nych kulturach norma
ta jest w ró$nym stopniu internalizowana w procesie socjalizacji (Yao i Wang, 2008).
Zaprezentowane badania wpisuj% si! w obszar zagadnie& dotycz%cych jako"ci $ycia osób pe ni%cych wielorakie role spo eczne. Uwzgl!dniono w nich czteroczynnikowy model oddzia ywa& pracy i rodziny, co jest zalecane przez badaczy. Oprócz konßiktu ról wzi!to pod
uwag! facylitacj!, co wpisuje si! w szerszy nurt zainteresowa& wspó czesnej psychologii, jakim jest psychologia pozytywna (Seligmann i Csikszentmihalyi, 2000).
Analizie poddano jednocze"nie ró$ne wska'niki jako"ci
$ycia, zarówno obszarowego, jak i globalnego. Uzyskane
dane mog% mie# znaczenie teoretyczne, poniewa$ zdoaj% przyczyni# si! do lepszego zrozumienia zale$no"ci
mi!dzy oddzia ywaniami praca – rodzina a jako"ci% $ycia
pracowników. Wyniki mog% mie# tak$e znaczenie praktyczne, poniewa$ pokazuj%, $e dla jako"ci $ycia pracownika oraz dla efektów ekonomicznych organizacji istotne
znaczenie maj% nie tylko dzia ania pozwalaj%ce na redukcj! konßiktu mi!dzy rolami, lecz tak$e dzia ania zwi!kszaj%ce facylitacj! ról.
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PRZYPISY
1. Dok adniejszy opis modelu Greenhausa i Powella mo$na znale'# w opracowaniu: Lachowska, B. (2012). Wielorakie
role spo eczne – konßikt czy facylitacja? W: I. UlÞk-Jaworska,
A. Ga a (red.), Dalej w t& sam( stron& (s. 223–246). Lublin:
Wydawnictwo KUL.

The inßuence of conßict and facilitation in family
and work roles on the quality of life in working parents
Boguslawa Lachowska
Institute of Psychology The John Paul II Catholic University of Lublin

Abstract
In the presented study an analysis was performed of the relationship between Conßict and Facilitation
between family role and work role, and the quality of life of occupationally active parents. The analysis covered the quality life in work and family domains: satisfaction with work and marriage, and work and marital
distress, as well as the global quality of life: life satisfaction and distress. The study covered 151 females
and 151 males from dual-career families. It was observed that the Conßict role is associated with negative
effects, in the domain which is the source of difÞculties (a sending domain), as well as in the domain subjected to difÞculties-inducing inßuences (a receiving domain), and with respect to the global quality of life.
Facilitation is related with positive effects only with respect to the quality of life in the domain which is the
source of inßuences facilitating the performance of role in another domain, and with the global quality of
life. The results were interpreted in the light of Conservation of Resources (COR) theory, the source attribution theory, social exchange theory, and norms of reciprocity.
Key words: work-family conßict, family-work conßict, work-family facilitation, family-work facilitation, job
satisfaction, marital satisfaction, life satisfaction, job distress, marital distress, global distress
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