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Typologia osób w średniej i późnej dorosłości pod 

względem profilu radzenia sobie z codziennymi 

wydarzeniami 

Typology of people in middle and late adulthood based on the profile 

of coping with everyday life events 

 

 
Abstrakt: Wstęp. Celem badań było skonstruowanie typologii profilu radzenia sobie z codziennymi 
wydarzeniami w grupie osób w średniej i późnej dorosłości. W warstwie koncepcyjnej odwołano się 
do teorii proaktywnego radzenia sobie w ujęciu Ralfa Schwarzera i Steffena Tauberta. Oznacza ono 
takie ujmowanie codzienności, w którym problemy traktowane są jako wyzwanie, nie zaś jako wielka 
niewiadoma, która ogranicza do wyłącznie reaktywnych odpowiedzi na pojawiające się trudności. 
Podjęto także próbę porównania uzyskanych podtypów pod względem mądrości i prężności. 
Zgodnie z badaniami Ardelt, mądrość, rozumiana jako złożenie komponentu poznawczego, 
refleksyjnego i emocjonalnego, może być zasobem charakteryzującym osoby dorosłe, które stosują 
dojrzałe strategie zaradcze, a w szczególności proaktywne radzenie sobie. Budowanie w ludziach 
prężności pomaga zapobiegać stresowi, stąd można ją traktować jako zasób istotny w proaktywnym 
radzeniu sobie. Metoda. Badaniu poddano grupę 166 osób w średniej (N=80) i późnej dorosłości 
(N=86). W badaniach wykorzystano Kwestionariusz Reakcji na Codzienne Wydarzenia (The Proactive 
Coping Inventory - Polish Adaptation) Sęk, Pasikowskiego, Tauberta, Greenglass i Schwarzera, 
Trzywymiarową Skalą Mądrości Życiowej (Three-Dimensional Wisdom Scale: 3D-WS) autorstwa 
Ardelt, w adaptacji Steuden, Brudka i Izdebskiego oraz Skalę Pomiaru Prężności (SPP-25), autorstwa 
Ogińskiej-Bulik i Juczyńskiego. Wyniki. Uzyskano cztery typy radzenia sobie: ucieczkowy, 
proaktywny, autonomiczny i poszukujący wsparcia. Osoby przynależące do poszczególnych profili 
radzenia sobie istotnie różniły się poziomem mądrości i prężności. Wnioski. Badanie pokazało, że w 
grupie osób w średniej i późnej dorosłości można wyodrębnić spójne profile stosowania strategii 
zaradczych, które różnią się stopniem proaktywności. Dodatkowo wykazano, iż mądrość i prężność 
charakteryzuje osoby mające bardziej proaktywną, ukierunkowaną na stawianie sobie celów strukturę 
strategii zaradczych. 
Słowa kluczowe: proaktywne radzenie sobie; mądrość; prężność; średnia dorosłość; późna dorosłość 

 
Abstract: Introduction. The purpose of this study was to construct a typology of the proactive coping 
profiles of individuals in middle and late adulthood. The conceptual layer refers to the theory of 
proactive coping as defined by Ralf Schwarzer and Steffen Taubert. It means such an approach to 
everyday life in which problems are treated as a challenge rather than as a great unknown that limits 
to only reactive responses to emerging difficulties. An attempt was also made to compare the obtained 
subtypes in terms of wisdom and resilience. According to Ardelt's research, wisdom, understood as a 
composite of cognitive, reflective, and emotional components, may be a resource characterizing adults 
who use mature coping strategies, particularly proactive coping. Building resilience in people helps to 
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prevent stress, hence it can be considered as a resource important in proactive coping. Method. A 
group of 166 people in middle (N=80) and late adulthood (N=86) was surveyed. The Proactive Coping 
Inventory (Polish Adaptation) by Sęk, Pasikowski, Taubert, Greenglass and Schwarzer, Three-
Dimensional Wisdom Scale (3D-WS) by Ardelt, adapted by Steuden, Brudek and Izdebski and 
Resilience Measurement Scale (SPP-25) by Oginska-Bulik and Juczynski were used in the study. 
Results. Four coping types were obtained: runaway, proactive, autonomous and support-seekers. 
Individuals belonging to particular profiles of coping differed significantly in the level of wisdom and 
resilience. Conclusions. The study showed that in a group of people in middle and late adulthood it is 
possible to distinguish consistent profiles of using coping strategies, which differ in the degree of 
proactivity. Additionally, wisdom and resilience were shown to characterize individuals with a more 
proactive, goal-oriented structure of coping strategies. 
Keywords: proactive coping; wisdom; resilience; middle adulthood; late adulthood 

 

 

Wprowadzenie 

 

Jak pokazują badania, na przestrzeni życia ludzkiego dochodzi do wyraźnych zmian 

w sposobach radzenia sobie (Aldwin, Yancura, Lee, 2021, s. 279; Diehl, Chui, Hay, Lumley, 

Grühn, Labouvie-Vief, 2014). Kierunek tych zmian w większości przypadków pokazuje 

rozwój od strategii mniej adaptacyjnych i obronnych (w adolescencji) do bardziej 

adaptacyjnych (w średniej dorosłości). Okazuje się jednakże, że w późnym okresie starości 

ten kierunek zostaje odwrócony, co stawia specyficzne wymagania wobec osób starszych w 

kontekście kształtowania ich zasobów niezbędnych do przystosowawczego radzenia sobie. 

Wynika to z faktu, że rozwój strategii radzenia sobie i bardziej dojrzałych mechanizmów 

obronnych jest związany z bardziej złożonymi procesami poznawczymi, takimi jak pamięć 

czy zdolność do podejmowania decyzji, jak również z wyższym poziomem autorefleksji 

i umiejętnością planowania zachowań. Brennan wraz z zespołem (2012) odkryli w badaniu 

prospektywnym normatywny wzorzec, który pokazuje, że wraz z upływem czasu następuje 

spadek korzystania zarówno z aktywnych, jak i unikowych sposobów radzenia sobie. 

Zauważają oni jednak, że ta tendencja może być zależna od tego, jak osoba starsza ocenia 

stresor, jaka jest natura problemu oraz jakie zasoby osobiste i społeczne posiada, u progu 

późnej dorosłości. Aldwin, Choun i Spiro (2017) odkryli, że choć wysiłki związane z 

radzeniem sobie stopniowo zmniejszają się wraz z przejściem od wieku średniego do ok. 65 

roku życia (po czym pod koniec życia ponownie wzrastają), to efektywność radzenia sobie 

pozostaje podobna. Osoby w średniej, jak i późnej dorosłości doświadczają stresujących 

wydarzeń, jednakże osoby starsze postrzegają je jako mniej nieprzyjemne (Neubauer, Smyth, 

Sliwinski, 2019, s. 15). Badania przeprowadzone przez Chen, Peng, Xu, i O'Brien (2018) 

pokazały, że osoby w późnej dorosłości w mniejszym stopniu posługują się radzeniem 

skoncentrowanym na problemie w porównaniu do młodych dorosłych. 

Pomimo dowodów na zmianę sposobów radzenia sobie na przestrzeni życia nie 

można jednak twierdzić, że w sposób oczywisty wskazuje to na zmniejszanie się lub 

zwiększanie zasobów do radzenia sobie wraz z wiekiem. W badaniach nad zasobami do 
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radzenia sobie osób w średniej (45-64 r. ż.), późnej (65-74 r. ż.) i bardzo późnej dorosłości 

(powyżej 75 r. ż.) pomiędzy poszczególnymi grupami nie udało się wykazać istotnych różnic 

w efektywności aktywności zaradczych (Hamarat, Thompson, Steele, Matheny, Simons, 

2002, s. 364). Wydaje się zatem, że zasoby pomocne w radzeniu sobie, takie jak cechy 

osobowości, pozostają względnie stałe na przestrzeni życia. Wobec tego późna dorosłość 

może być czasem pomyślności i prężności. Radzenie sobie osób w średniej i późnej 

dorosłości wydaje się zatem różnić właśnie z uwagi na inne zasoby dostępne w danym 

okresie. 

Zmiany jakie dokonują się w zakresie zdrowia i sprawności fizycznej osób w późnej 

dorosłości prowadzą do większej podatności na stres. Nie pozostaje to bez wpływu na dobór 

strategii zaradczych, ponieważ mniejsza efektywność własnego radzenia sobie każe sięgać 

po zasoby społeczne. Trzeba tu jednak zauważyć ryzyko postawy roszczeniowej osób 

starszych, która może zwalniać z obowiązku aktywności własnej. Pierwszą linią wsparcia 

jest wspólnota najbliższa, czyli małżeństwo. To, w jakim stopniu osoby starsze sięgają po 

pomoc innych, zależy od stanu ich zdrowia i jakości funkcjonowania psychospołecznego. 

Zasobami do radzenia sobie są zatem mądrość i doświadczenie życiowe. Zwraca się również 

uwagę na różnice pomiędzy osobami w średniej i późnej dorosłości, jeśli chodzi o 

stosowanie konkretnych strategii zaradczych. Jednostki w wieku średnim częściej posługują 

się aktywnymi, interpersonalnymi i zorientowanymi na problem strategiami (np. 

konfrontacja, poszukiwanie wsparcia społecznego), natomiast rzadziej sięgają po strategie 

bierne, skoncentrowane na emocjach, czy intrapersonalne (jak np. branie odpowiedzialności, 

pozytywne przewartościowanie). Różnice mogą być jednakże pozorne i bardziej wynikać ze 

słabego rozpoznania specyfiki stresu w danym okresie, co nie zawsze bywa odpowiednio 

uwzględniane w badaniach (Brzezińska, 2011, s. 121). 

Podejmowanie przez seniorów zachowania zaradcze niejednokrotnie przyjmują 

postać strategii proaktywnych (Blanco-Molina, Pinazo-Hernandis, Montoro-Rodriguez, 

Tomas, 2021). Są to sposoby radzenia sobie szczególnie ważne w zmaganiu się  

z problemami, które potencjalnie mogą wystąpić w późniejszym okresie starości, takimi jak 

utrata zdrowia, niebezpieczeństwo utraty środków utrzymania, czy nieunikniona strata osób 

najbliższych (Steuden, 2017, s. 87). Osoby starsze budując sieć relacji interpersonalnych, 

poprawiając sytuację materialną, czy warunki mieszkaniowe budują zasoby potrzebne do 

optymalizacji swojego funkcjonowania w obliczu ograniczeń narzucanych przez wiek 

(Brzezińska, 2011, s. 122, por. Ribeiro, Borges, Araújo & Souza, 2017). 

Jak zauważa Steuden (2017, s. 216), osoby starsze w obliczu kryzysu integracja ego-

rozpacz mogą sięgnąć po strategię reinterpretacji swojego życia poprzez jego przegląd. 

Buduje to refleksyjność jednostki, redukuje subiektywizm w podejściu do świata. Pozwala to 

na obniżenie egocentryzmu, a przez to uzdalnia do akceptacji status praesens i pogodzenia z 

przeszłością. Radzenie sobie z trudnościami jakie niesie życie w okresie późnej dorosłości 
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dokonuje się również przez aktywność edukacyjną (Uniwersytety Trzeciego Wieku), 

kulturalną i społeczną. Znaczącą rolę odgrywa również religijne radzenie sobie (Vitorino, 

Low, Vianna, 2016). 

 

1. Proaktywne radzenie sobie w koncepcji Ralfa Schwarzera i Steffena Tauberta 

  

Liczne teorie psychologiczne dotyczące radzenia sobie rozwijały się w kierunku 

wyszczególnienia w możliwie najdokładniejszy sposób potencjalnych sfer zaangażowanych 

w procesy radzenia sobie (Noone, 2017). Ralf Schwarzer i Steffen Taubert (2002) zauważyli, 

że w radzeniu sobie istotna jest perspektywa czasowa. Zagrożenia dla dobrostanu jednostki 

nie są ich zdaniem osadzone jedynie w przeszłości czy teraźniejszości, ale również w 

perspektywie przyszłych trudności i wyzwań. Tworząc koncepcję proaktywnego radzenia 

sobie nawiązali do rozróżnienia, które wprowadzili Beehr i McGrath (1996, s. 67), wskazując 

na pięć typów zachowań zaradczych osadzonych w perspektywie czasowej: 1) prewencyjne 

radzenie sobie; 2) antycypacyjne radzenie sobie; 3) dynamiczne radzenie sobie; 4) reaktywne 

radzenie sobie; 5) rezydualne radzenie sobie. Schwarzer i Taubert (2002) uznali jednak, że ta 

klasyfikacja, mimo iż daje perspektywę przyszłościową, koncentruje się na reakcji na 

wydarzenie. Wobec tego wprowadzili pojęcie proaktywnego radzenia sobie, które jest 

jednoznacznie skoncentrowane prospektywnie. Zgodnie z zaproponowaną teorią nowy typ 

aktywności zaradczej umieszczono obok reaktywnego, antycypacyjnego i prewencyjnego 

radzenia sobie. 

Reaktywne radzenie sobie można zdefiniować jako wysiłek, jaki jednostka wkłada, by 

poradzić sobie ze stresującym wydarzeniem, które już miało miejsce. Ponieważ w tym typie 

radzenia sobie mamy do czynienia z zaistniałym już stresorem, wysiłki są ukierunkowane na 

kompensację straty lub łagodzenie szkód (Gamrowska, Gałkowska-Bachanek, 2014, s. 506). 

Antycypacyjne radzenie sobie oznacza aktywność skierowaną w stronę bliskiego, 

nadchodzącego zagrożenia. Osoba mierzy się z krytycznym wydarzeniem, co do którego jest 

pewna, że nastąpi w bliskiej przyszłości. W antycypacyjnym radzeniu sobie istnieje ryzyko, 

że przyszłe wydarzenie spowoduje szkodę lub stratę, co skłania osobę do podjęcia 

zarządzania postrzeganym ryzykiem. Poznawcza ocena sytuacji wskazuje na to, że 

niebezpieczeństwo jest bliskie i zagrażające. Rolą radzenia sobie jest poradzenie sobie z 

problemem w momencie zauważenia trudności poprzez adekwatną reakcję: zwiększenie 

własnego wysiłku, poszukanie pomocy lub zaangażowanie innych dostępnych środków. W 

tym rodzaju radzenia sobie zostaje uwzględnione zaangażowanie zasobów osobistych w 

celu zapobieżenia lub zmierzenia się ze źródłem stresu (Gamrowska, Steuden, 2014, s. 124). 

Prewencyjne radzenie sobie oznacza budowanie ogólnych zasobów odpornościowych, 

które zmniejszają dotkliwość konsekwencji stresu (gdyby miał on wystąpić) oraz 

zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia stresujących wydarzeń. Poprzez 
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prewencyjną strategię zaradczą osoba mierzy się z krytycznym momentem, który może, ale 

nie musi wystąpić w odległej przyszłości. Zarządzanie ryzykiem wystąpienia stresora 

oznacza w tym wypadku radzenie sobie z różnymi nieznanymi zagrożeniami w 

perspektywie odległej przyszłości (Reuter, Schwarzer, 2015, s. 505) 

Proaktywne radzenie sobie składa się z wysiłków nakierowanych na budowanie 

ogólnych zasobów, które wiążą się ze stawianiem sobie osobistych celów i z rozwojem 

osobistym. Idea proaktywnego radzenia sobie uwzględnia fakt, iż poszczególne osoby 

znacznie różnią się pod względem zasobów, z których korzystają w stresujących sytuacjach. 

Mogą to być zarówno konkretne strategie zaradcze, cechy osobowości (jak np. poczucie 

samoskuteczności, poczucie kontroli, samoocena) jak i wsparcie społeczne. Korzystniejsze 

i bardziej zróżnicowane zasoby osobiste umożliwiają jednostkom skuteczniejsze radzenie 

sobie ze stresem (Greenglass, Fiksenbaum, 2009, s. 30). Schwarzer i Taubert (2002) nawiązali 

w swojej koncepcji bezpośrednio do teorii zachowania zasobów Hobfolla (por. Bernat, 

Krzyszkowska, 2017; Chwaszcz, Bartczuk, Niewiadomska, Hobfoll, Palacz-Chrisidis, 2020). 

Jego zdaniem ludzie pracują, aby zdobyć zasoby, których nie mają, utrzymać te, które 

posiadają, chronić zasoby, gdy są zagrożone oraz wspierać zasoby tak, aby można było je jak 

najlepiej wykorzystać. W tym ujęciu stres wynika z okoliczności, w których istnieje 

zagrożenie utraty zasobów lub do tej utraty już doszło. Proaktywne radzenie sobie oznacza 

natomiast posiadanie perspektywy, w której ludzie widzą ryzyko, wymagania i okazje w 

dalekiej przyszłości, ale nie oceniają ich w kategoriach straty, krzywdy czy zagrożenia. 

Sposób postrzegania trudnych sytuacji jest radykalnie inny, ponieważ jednostka widzi je 

jako wyzwania. Radzenie sobie staje się zarządzaniem celami, nie zaś ryzykiem. Oznacza to, 

że osoba nie jest reaktywna, ale staje się proaktywna w tym sensie, że podejmuje 

konstruktywne działania i tworzy okoliczności sprzyjające osobistemu wzrostowi. 

Prewencyjne i proaktywne radzenie sobie bywają zewnętrznie podobne i mogą się 

przejawiać w takich zachowaniach jak, jak np. rozwój umiejętności, gromadzenie zasobów 

czy planowanie długoterminowe. Jednakże motywacja do podejmowania tych aktywności 

jest różna, ponieważ w pierwszym wypadku wynika z oceny sytuacji jako zagrożenia, a w 

drugim - jako szansy i wyzwania. Jak zauważa Schwarzer (2000, por. Zhou, Gan, Knoll, 

Schwarzer, 2013), w prewencyjnym radzeniu sobie różnicę tę widać w wyższym poziomie 

martwienia się, przy relatywnie niższym jego poziomie w przypadku zachowań 

proaktywnych. 

W procesach antycypacji potencjalnych stresorów połączonym z działaniem, które 

ma uprzedzać i zapobiegać ich skutkom można również zauważyć cechy proaktywności. 

Zakres, w jakim osoby równoważą, eliminują, zmniejszają lub modyfikują nadchodzące 

stresujące wydarzenia pokazuje, że proaktywne zachowania mogą eliminować wiele źródeł 

stresu. Jak zauważają Aspinwall i Taylor (1997), umiejętności, które są konieczne do 

podejmowania zachowań proaktywnych to zdolność planowania, stawiania sobie celów 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO 

 

 KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO  4(48)2021   ISSN  2082-7067 
 

 

Strona 409 

życiowych, zdolności organizacyjne oraz umiejętność dokonywania umysłowych symulacji 

przyszłych wydarzeń.  

Proaktywne radzenie sobie ma celu budowanie zespołu ogólnych zasobów 

ułatwiających rozwój w kierunku realizacji celów i osobistego doskonalenia się; łączy się z 

wizją potencjalnych, mogących zaistnieć w przyszłości zdarzeń (wymagań, możliwości, 

wyzwań), ale nie wartościuje ich negatywnie oraz obejmuje autonomiczne i samodzielne 

stawianie sobie celów, poszukiwanie wyzwań i angażowania się z własnej woli w transakcje 

stresowe (Reuter, Schwarzer, 2015; Schwarzer, Taubert 2002).  

   Ważną cechą proaktywnego radzenia sobie jest wykorzystanie praktycznych, 

informacyjnych i emocjonalnych zasobów, które mogą dostarczyć inne osoby (Greenglas, 

2002). 

Koncepcja proaktywnego radzenia została zoperacjonalizowana przez Greenglass, 

Schwarzera, Jakubiec, Fiksenbaum i Tauberta (2014) w postaci Kwestionariusza Reakcji na 

Codzienne Wydarzenia (The Proactive Coping Inventory – PCI), w którym wyodrębniono 

następujące podskale: 

1) proaktywne radzenie sobie – łączy w sobie zdolność do autonomicznego stawiania 

celów z ukierunkowanymi na ich osiąganie czynnościami poznawczymi i behawioralnymi; 

2) refleksyjne radzenie sobie – opisuje myślowe symulacje i rozważania dotyczące 

potencjalnych możliwości zachowania i jego efektywności. Na refleksyjne radzenie sobie 

składają się takie zachowania jak generowanie możliwych rozwiązań (tzw. „burza 

mózgów”), analiza problemów i zasobów, generowanie hipotetycznych planów działania; 

3) strategiczne planowanie – skupia się na procesach konstruowania harmonogramu 

działań zorientowanych na osiągnięcie celu, w którym większe zadania zostają podzielone 

na mniejsze, możliwe do wykonania czynności; 

4) prewencyjne radzenie sobie – oznacza antycypację potencjalnych stresorów 

i rozpoczynanie przygotowań zanim zagrożenie w pełni się rozwinie. Prewencyjne radzenie 

sobie jest skierowane na potencjalne zagrożenia, które jednostka dostrzega na podstawie 

swoich dotychczasowych doświadczeń i wiedzy; 

5) poszukiwanie wsparcia instrumentalnego – oznacza zwracanie się o pomoc (w 

postaci porad, informacji oraz informacji zwrotnych) do osób z najbliższego otoczenia, 

tworzących sieć wsparcia społecznego; 

6) poszukiwanie wsparcia emocjonalnego – oznacza sposób radzenia sobie, w którym 

osoba reguluje doświadczany w danej chwili emocjonalny dystres poprzez zwierzanie się 

innym, wzbudzanie empatii i poszukiwanie towarzystwa znajomych i przyjaciół. Osoba 

posługująca się tą strategią radzi sobie z emocjami związanymi z przeżywanym stresem, 

szukając pomocy u osób znaczących. 

7) unikowe radzenie sobie – opisuje czynności oznaczające odwlekanie 

podejmowania działań w kontekście nadchodzącej sytuacji trudnej. (opr. Brzezińska, 2011, s. 
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87; por. Gamrowska, Gałkowska-Bachanek, 2014; Greenglass, 2002). Skala ta zostanie 

dokładniej zaprezentowana w metodologicznej części artykułu. 

 

2. Cel badań 

 

Celem badań referowanych w niniejszym artykule było skonstruowanie typologii 

profilu proaktywnego radzenia sobie osób w średniej i późnej dorosłości. Z uwagi na 

sprzeczne dane dotyczące charakterystycznego dla danego wieku sposobu radzenia, sobie w 

modelu badań własnych przyjęto podejście eksploracyjne. Dodatkowo podjęto próbę 

scharakteryzowania uzyskanych podtypów pod względem poziomu wybranych cech 

osobowościowych – mądrości i prężności, udokumentowanych w literaturze przedmiotu 

jako predyktory pomyślnego radzenia sobie (Li, Miller, 2017). 

Osoby obdarzone mądrością, zdaniem Yanga (2008, s. 65), osiągają osobiste cele 

i spełniają swoją „życiową misję” zgodną z ich idealną wizją życiową, a mądrość okazuje się 

być lepszym predyktorem satysfakcji życiowej aniżeli obiektywne warunki życia. Mądrość 

pozwala osobom starszym przekraczać własne ograniczenia, a przez to lepiej radzić sobie z 

codziennymi trudnościami (Aldwin, Igarashi, Levenson, 2019; Aldwin, Levenson, 2019). 

Ardelt (2003, s. 277), nawiązując do badań Clayton i Birren (1980), definiuje mądrość jako 

połączenie wymiarów: poznawczego, refleksyjnego i afektywnego (Ardelt, Pridgen, Nutter-

Pridgen, 2018). W swoich badaniach dowiodła, że ludzie mądrzy są wyjątkowo dojrzali, 

zintegrowani, zadowoleni z życia, potrafiący podejmować decyzje w trudnych 

i nacechowanych niepewnością sprawach życiowych oraz zdolni do poradzenia sobie z 

kryzysami i przeszkodami, których doświadczają (Ardelt, 2005; Ardelt, 2016; Ardelt, Jeste, 

2018). 

Literatura dotycząca zasobów osobistych zwraca uwagę na rolę prężności jako 

ważnego czynnika towarzyszącego pomyślnemu radzeniu sobie ze stresem (Campbell-Sills, 

Felcyn-Koczewska, Ogińska-Bulik, 2011, s. 522; Chanduszko-Salska, Ogińska-Bulik, 2011; 

Fontes, Neri, 2015; Morano, 2010; Newman, 2005; Ogińska-Bulik, 2009, 2011; Ogińska-Bulik, 

Juczyński, 2008; Wu, Yu, Wu, Wan, Wang, Lu, 2020). Mechanizm oddziaływania prężności 

ma zarówno charakter bezpośredni, jak i pośredniczy w budowaniu pozytywnych emocji, 

które pozwalają korzystniej oceniać sytuację stresującą, poszerzają dostępny poznawczo 

repertuar sposobów reakcji i umożliwiają traktowanie jej w kategorii wyzwania (por. 

Fritzson, Lieberman, Tugade, 2017; Tugade, Devlin, Fredrickson, 2014;). Badania ostatnich lat 

pokazały, że prężność jest ściśle powiązana z pomyślnym starzeniem się, zmniejszonym 

ryzykiem zachorowań oraz lepszym funkcjonowaniem fizycznym i psychicznym (Jeste i in., 

2013; MacLeod, Musich, Hawkins, Alsgaard, Wicker, 2016). Prężność może być rozumiana 

jako takie podejście do zarządzania stresem, które pozwala osobie na postrzeganie 
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zagrażającej sytuacji jako wyzwania i na zaangażowanie się w przezwyciężenie trudności 

(Gulbrandsen, 2016). 

 

3. Metoda 

 

3.1. Osoby badane 

Badaniami objęto 168 osób, do dalszych analiz zakwalifikowano wyniki badań 166 

osób, w tym 129 kobiet i 37 mężczyzn (wyeliminowano 2 osoby, które nie wypełniły 

znaczącej części kwestionariusza 3D-WS). Wszyscy badani byli dobrani pod kątem wieku do 

dwóch grup – średniej i późnej dorosłości. Dobór badanych nie odbywał się z 

uwzględnieniem zasad randomizacji, jednakże zważywszy na korelacyjny charakter badań i 

dobranie próby z różnych środowisk, można wnioskować o minimalnym wpływie czynnika 

sposobu doboru grupy. Badania przeprowadzono głównie na Pomorzu Zachodnim i 

Środkowym, jak również częściowo na Lubelszczyźnie. 

W grupie osób w średniej dorosłości (N=80) znajdowały się osoby w przedziale 

wiekowym 35-60 lat (M=47,4; SD=8,4), a w grupie osób w późnej dorosłości (N=86) 

znajdowały się osoby w przedziale 61-81 lat (M=67,5; SD=5,1). Duży udział liczbowy w 

badanej grupie mieli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krasnymstawie. Poniższa 

tabela pokazuje szczegółową charakterystykę badanej grupy 

 
Tabela 1. Opis badanej grupy 

Kategoria zmiennej 
 Cała Grupa 

Osoby w 
średniej 
dorosłości 

Osoby w późnej 
dorosłości 

 N % N % N % 

 Płeć 

kobiety  129 77,7 59 73,8 70 81,4 

mężczyźni  37 22,3 21 26,3 16 18,6 

suma  166 100 80 100 86 100 

 Zamieszkanie 

wieś  58 34,9 45 56,3 13 15,1 

miasto do 25 tys, mieszkańców  68 41 13 16,3 55 64,0 

miasto od 25 do 100 tys, mieszk,  34 20,5 17 21,3 17 19,8 

miasto powyżej 100 tys, mieszk,  6 3,6 5 6,3 1 1,2 

 Aktywność zawodowa 

pracujący  70 42,2 68 85 2 2,3 

bezrobotny  2 1,2 2 2,5 0 0 

rencista  12 7,2 4 5 8 9,3 

emeryt  82 49,4 6 7,5 76 88,4 
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 Wykształcenie 

podstawowe  6 3,6 2 2,5 4 4,7 

zawodowe  15 9 8 10 7 8,1 

średnie  67 40,4 23 28,8 44 51,2 

wyższe  78 47 47 58,8 31 36 

 Ocena sytuacji materialnej 

bardzo dobra  6 3,6 6 7,5 0 0 

dobra  66 39,8 38 47,5 28 32,6 

przeciętna  89 53,6 34 42,5 55 64 

zła  5 3 2 2,5 3 3,5 

 Stan cywilny 

związek małżeński  104 62,7 53 66,3 51 59,3 

konkubinat  4 2,4 4 5 0 0 

wdowa/wdowiec  22 13,3 2 2,5 20 23,3 

rozwiedziona/rozwiedziony  9 5,4 3 3,8 6 7 

panna/kawaler  27 16,3 18 22,5 9 10,5 

 Ocena ogólnego stanu zdrowia 

bardzo dobry  10 6 10 12,5 0 0 

dobry  70 42,2 44 55 26 30,2 

przeciętny  80 48,2 26 32,5 54 62,8 

zły  6 3,6 0 0 6 7 

 

3.2. Procedura 

Procedura, jakiej zostali poddani badani polegała na wypełnieniu zestawu 

kwestionariuszy. Badanie było częścią szerszego projektu, obejmującego badanie różnych 

zmiennych egzystencjalnych i religijnych i ich roli dla sposobu radzenia sobie osób w 

średniej i późnej dorosłości. 

W badaniach zastosowano: Trzywymiarową Skalę Mądrości Życiowej (3D-WS) 

autorstwa Ardelt (2003), w adaptacji Steuden, Brudka i Izdebskiego (2016), Skalę Pomiaru 

Prężności (SPP-25), autorstwa Ogińskiej-Bulik i Juczyńskiego (2008) oraz Kwestionariusz 

Reakcji na Codzienne Wydarzenia (PCI) w adaptacji Sęk, Pasikowskiego, Tauberta, 

Greenglass i Schwarzera (2002). Do ostatecznych obliczeń wyników w kwestionariuszu 3D-

WS posłużono się analizą czynnikową dokonaną w badaniach polskich, o czym będzie 

mowa dalej, przy opisie poszczególnych skal. 

W celu wyodrębnienia osób zróżnicowanych ze względu na sposób (typ) radzenia 

sobie z codziennymi wydarzeniami posłużono się analizą skupień metodą k-średnich. Dla 

porównania uzyskanych typów pod kątem poziomu mądrości i prężności posłużono się 
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jednoczynnikową analizą wariancji. Do analiz wykorzystano program IBM SPSS Statistics w 

wersji 25. 

 

3.3. Narzędzia badawcze 

Do pomiaru mądrości zastosowano skalę 3D-WS (Three-Dimensional Wisdom Scale) 

autorstwa Ardelt (2003, por. Thomas, Bangen, Ardelt, Jeste, 2017) w adaptacji Steuden, 

Brudka i Izdebskiego (2016). Skala ta umożliwia uzyskanie globalnego wyniku opisującego 

mądrość, jak również pozwala na ocenę jej trzech wymiarów: poznawczego (cognitive 

dimention), refleksyjnego (reflective dimention) i afektywnego (affective/compassionate 

dimention). 

Adaptując skalę 3D-WS posłużono się standardami dotyczącymi translacji testów 

psychologicznych (zob. Drwal, 1995). Eksperymentalną wersję 3D-WS zweryfikowano na 

podstawie badań 475 osób na terenie całej Polski. Na tej podstawie dokonano analiz 

właściwości psychometrycznych pozycji i podskal oraz wskaźników trafności i rzetelności. 

Autorzy adaptacji posłużyli się konfirmacyjną analiza czynnikową (CFA) z procedur a 

grupowania pozycji. Analizy potwierdziły jednowymiarowość czynników: poznawczego 

oraz afektywnego. Komponent refleksyjny nie sprostał temu założeniu, stąd – w drodze 

analizy treściowej pozycji – wyodrębniono dwa aspekty refleksyjnego wymiaru mądrości – 

samoświadomościowy oraz empatyczny. Wskaźniki dopasowania modelu pokazały, że jest 

on dostatecznie dopasowany do danych (CMIN/df = 2,708; RMSEA = 0,071; GFI = 0,920; CFI 

= 0,893; TLI = 0,866). Stanowi to dowód na rzecz czterowymiarowego charakteru badanego 

konstruktu. Rzetelność całej skali, mierzona α Cronbacha wyniosła 0,86, w podskalach zaś, 

dla wymiaru poznawczego – 0,77; afektywnego – 0,64; samoświadomościowego – 0,73; 

empatycznego – 0,72. 

Skala 3D-WS składa się z 39 stwierdzeń, które oceniane są na 5-stopniowej skali, 

gdzie badani zaznaczają w pustych miejscach odpowiedzi: tak; raczej tak; i tak i nie; raczej nie, 

nie. Wszystkie pozycje kwestionariusza pogrupowane są w dwóch częściach (pierwsze 

zawiera 15 pozycji, druga – 24). W ostatecznej wersji polskiej skali 3D-WS w ramach 

poszczególnych wymiarów znalazło się: dla wymiaru poznawczego - 14 itemów (np. 

„Staram się przewidzieć i unikać sytuacji, gdzie prawdopodobnie trzeba będzie coś głęboko 

przemyśleć.”); dla wymiaru afektywnego: 13 itemów (np. „Irytują mnie nieszczęśliwi ludzie, 

którzy jedynie użalają się nad sobą.”); dla wymiaru samoświadomościowego – 7 itemów 

(np.: „Czułbym się dużo lepiej, gdyby moja obecna sytuacja była inna.”); dla wymiaru 

empatycznego – 5 itemów (np.: „W przypadku różnicy zdań, zanim podejmę decyzję, staram 

się poznać punkt widzenia każdej strony.”). Wyniki oblicza się zgodnie z kluczem, z 

uwzględnieniem pozycji odwróconych. Ogólny wynik mądrości uzyskuje się poprzez 

zliczenie średniej wszystkich czterech wymiarów mądrości – jest to średnia z czterech 

średnich.  
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Dla pomiaru prężności posłużono się samoopisową Skalą Pomiaru Prężności (SPP-

25) autorstwa Ogińskiej-Bulik i Juczyńskiego (2008). Prężność mierzona tą skalą jest 

traktowana jako „właściwość osobowości, istotna w procesie skutecznego radzenia sobie 

zarówno z wydarzeniami o charakterze traumatycznym, jak i stresem dnia codziennego” 

(Ogińska-Bulik, Juczyński 2008, s. 44). Na skalę składa się 25 stwierdzeń, które dotyczą 

różnych właściwości osobowości. Poza wynikiem ogólnym SPP-25 bada 5 czynników: 

1. Wytrwałość i determinację w działaniu. 

2. Otwartość na nowe doświadczenia i poczucie humoru. 

3. Kompetencje osobiste do radzenia sobie i tolerancja negatywnych emocji. 

4. Tolerancja niepowodzeń i traktowanie życia jako wyzwania. 

5. Optymistyczne nastawienie do życia i zdolność mobilizowania się w trudnych 

sytuacjach. 

Badani dokonywali oceny na 5-stopniowej skali Likerta (gdzie 0 oznacza – 

„zdecydowanie nie”, 1 – „raczej nie”; 2 – „ani tak, ani nie/trudno powiedzieć”; 3 – „raczej 

tak”; 4 – „zdecydowanie tak”). Psychometryczne właściwości skali SPP-25 wskazują na jej 

wysoką rzetelność (α Cronbacha uzyskana w badaniach normalizacyjnych na poziomie 0,89), 

stabilność badana metodą test-retest po czterech tygodniach wynosiła 0,85. Jest to również 

ważna przesłanka dla uznania cechy prężności jako relatywnie trwałej charakterystyki 

osobowości. Badana skalą SPP-25 cecha prężności w badaniach Autorów skali korelowała 

dodatnio m.in. z ekstrawersją i sumiennością (badaną NEO-FFI), inteligencją emocjonalną 

(INTE) oraz adaptacyjnymi strategiami radzenia sobie ze stresem: aktywne radzenie sobie, 

planowanie, pozytywne przewartościowanie (badane kwestionariuszem mini-COPE). 

Wynik ogólny można przedstawić na skali stenowej i odnieść do zaproponowanych przez 

Autorów norm (Ogińska-Bulik, Juczyński 2008, s. 53). Jednakże Badający zdecydował się na 

inne kryterium wyodrębnienia wyników wysokich i niskich, co zostanie wyjaśnione w 

rozdziale dotyczącym analizy wyników. 

Strategie radzenia sobie badano Kwestionariuszem Reakcji na Codzienne 

Wydarzenia PCI (The Proactive Coping Inventory - Polish Adaptation), autorstwa Sęk, 

Pasikowskiego, Tauberta, Greenglass i Schwarzera (2002). Służy on do badania 

proaktywnego radzenia sobie ze stresem. Odpowiadający miał za zadanie odnieść się do 55 

stwierdzeń poprzez wybranie odpowiedzi spośród 4 możliwości – „nigdy”, „rzadko”, 

„często” lub „zawsze”. 

Kwestionariusz składa się z siedmiu skal. Współczynniki rzetelności, które uzyskali 

twórcy skali podczas polskiej adaptacji, mierzone α Cronbacha podano w nawiasach. 

1) proaktywne radzenie sobie – 14 itemów (α=0,87) 

2) refleksyjne radzenie sobie – 11 itemów (α=0,86) 

3) strategiczne planowanie – 4 itemy (α=0,74) 

4) prewencyjne radzenie sobie – 10 itemów (α=0,79) 
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5) poszukiwanie wsparcia instrumentalnego – 8 itemów (α=0,81) 

6) poszukiwanie wsparcia emocjonalnego – 5 itemów (α=0,72) 

7) unikowe radzenie sobie – 3 itemy (α=0,67) 

Współczynniki rzetelności uzyskane w polskiej adaptacji kwestionariusza są podobne 

do próbek międzynarodowych, co pokazuje zarówno jej poprawność, jak i zgodność 

międzykulturową (Pasikowski i in., 2002). Pomiędzy poszczególnymi skalami zachodzą 

interkorelacje, co wskazuje, ze poszczególne wymiary nie są od siebie niezależne. Co jednak 

istotne, brak jest korelacji pomiędzy proaktywnym i unikowym radzeniem sobie, co 

uprawomocnia stawianie obu strategii w opozycji. Nie wykazano również zależności 

pomiędzy proaktywnym radzeniem sobie i poszukiwaniem wsparcia instrumentalnego. Jeśli 

chodzi o korelacje z innymi narzędziami, to poza unikowym radzeniem sobie, wszystkie z 

badanych strategii korelowały negatywnie z wynikiem Skali depresji Becka. W dalszej 

kolejności zauważono pozytywną korelację pomiędzy skalami PCI (poza unikowym 

radzenie sobie) i skalą Subiektywnego Profilu Zdrowia autorstwa Sęk. Największy związek 

(0,58) wykazywało proaktywne radzenie sobie. 

  

4. Rezultaty badań 

 

Tabela 2 przedstawia wyniki, jakie uzyskali badani w poszczególnych grupach  

w kwestionariuszu PCI, badającym sposoby radzenia sobie ze stresem w codziennych 

sytuacjach życiowych. Poniższa tabela zawiera również porównanie średnich wyników 

uzyskanych w obu grupach. 

 
Tabela 2. Porównanie średnich wyników w Kwestionariuszu Reakcji na Codzienne Wydarzenia PCI 
między grupami osób w średniej (ŚD) i późnej dorosłości (PD) 

PCI scales 

ŚD (N=80) PD (N=86) 

t p 

M SD M SD 

proaktywne radzenie sobie 2.63 .36 2.52 .39 1.89 0.06 

refleksyjne radzenie sobie 2.75 .39 2.81 .46 -0.94 0.35 

strategiczne planowanie 2.55 .50 2.60 .56 -0.59 0.56 

prewencyjne radzenie sobie 2.75 .36 2.77 .48 -0.26 0.80 

poszukiwanie wsparcia 
instrumentalnego 

2.58 .43 2.44 .48 2.06 0.04 

poszukiwanie wsparcia  
emocjonalnego 

2.71 .45 2.61 .59 1.19 0.24 

unikowe radzenie sobie 2.49 .54 2.60 .55 -1.38 0.17 
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Osoby w średniej dorosłości najczęściej stosowały refleksyjne i prewencyjne radzenie 

sobie (2,75), natomiast rzadziej sięgały unikowe radzenie sobie (2,49). Osoby w późnej 

dorosłości również najczęściej stosowały refleksyjne radzenie sobie (2,81), zaś najrzadziej 

poszukiwały wsparcia instrumentalnego (2,44). Istotne różnice pomiędzy grupami dotyczyły 

poszukiwania wsparcia instrumentalnego i proaktywnego radzenia sobie (na poziomie 

tendencji). Obydwie strategie uzyskały wyższy poziom w grupie osób w średniej dorosłości.  

Przyjęto sposób analizy, w którym dokonując typologii uwzględniono całą grupę, a 

następnie, w analizie typów, podano wskaźniki procentowe osób w średniej i późnej 

dorosłości. 

 

4.1. Porównanie strategii radzenia sobie i danych socjodemograficznych w 

wyodrębnionych grupach 

Z uwagi na to, że wyniki w podskalach PCI są uzyskiwane na skalach o różnym 

zakresie (co powoduje, że ich porównywanie jest niemożliwe), dokonano przekształcenia 

wyników na skalę centylową. W celu wyodrębnienia osób zróżnicowanych ze względu na 

typ strategii radzenia sobie zastosowano analizę skupień metodą k-średnich. Poniższa tabela 

przedstawia częstość korzystania z poszczególnych strategii radzenia sobie w każdym z 

wyodrębnionych typów (na podstawie ostatecznych centrów skupień). Wyodrębnione typy 

określono zgodnie ze specyfiką układu (profili) strategii radzenia sobie: 

 
 

Tabela 3. Wyodrębnione typy radzenia sobie wg wyników na standaryzowanej skali centylowej 

Radzenie sobie w PCI 

Typ 

1 

N=44 

2 

N=48 

3 

N=42 

4 

N=32 

proaktywne radzenie sobie 25 73 60 42 

refleksyjne radzenie sobie 22 73 68 33 

strategiczne planowanie 31 77 55 32 

prewencyjne radzenie sobie 21 74 65 36 

poszukiwanie wsparcia 

instrumentalnego 
30 67 32 81 

poszukiwanie wsparcia  

emocjonalnego 
28 73 34 71 

unikowe radzenie sobie 56 53 56 32 
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 Dla bardziej obrazowego przedstawienia charakterystyki poszczególnych typów 

sporządzono poniższy wykres: 

 

Wykres 1. Graficzne przedstawienie wyodrębnionych typów radzenia sobie 

 

Typ 1 - ucieczkowy skupia osoby, które w niskim stopniu korzystają z adaptacyjnych 

strategii radzenia sobie (21-28 centyl), zaś częściej sięgają po strategię unikową (56 centyl). Są 

to osoby głównie w późnej dorosłości (61,4%), na emeryturze (63,6%), z najwyższym pośród 

badanych grup odsetkiem osób z wykształceniem zawodowym (18%). 

Typ 2 - proaktywny to osoby o względnie wysokim profilu w zakresie stosowania 

strategii adaptacyjnych (67-77 centyl), z przewagą strategicznego planowania (77 centyl)  

i z najwyższym poziomem stosowania proaktywnych strategii (73 centyl) pośród wszystkich 

typów. Badani zakwalifikowani do tej grupy w średnim stopniu korzystają ze strategii 

unikowej (53 centyl). Do typu 2 należą niemal w równym stopniu osoby w średniej (52,1%) 

i późnej dorosłości (47,9%), na równi pracujący (43,8 %) i emeryci (45,8%), posiadający 

wykształcenie średnie (43,8%) bądź wyższe (45,8%). 

Typ 3 - autonomiczny to osoby z dominacją refleksyjnego (68 centyl), prewencyjnego 

(65 centyl) i proaktywnego (60 centyl) radzenia sobie, rzadziej korzystające z wsparcia 
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instrumentalnego i emocjonalnego. Poziom unikowych strategii jest u nich podobny do 

poprzednich typów (56 centyl). W grupie tej znajdują się głównie osoby w późnej dorosłości 

(59,5%), z wyższym (52,4%) lub średnim (42,9%) wykształceniem. 

Typ 4 - poszukujący wsparcia to osoby, u których dominuje poszukiwanie wsparcia 

instrumentalnego (81 centyl), a zaraz po nim emocjonalnego (71 centyl) Osoby te najrzadziej 

sięgają po strategiczne planowanie (32 centyl), refleksyjne radzenie sobie (33 centyl)  

i prewencyjne radzenie sobie (36 centyl). Podobnie rzadko korzystają ze strategii unikowych 

(32 centyl). W typie tym znaleźć można głównie osoby w średniej dorosłości (65,6%), 

pracujące (53,1%), z wyższym wykształceniem (56,3%). 

 

4.2. Porównanie mądrości i prężności w wyodrębnionych grupach 

Wyodrębnione typy porównano ze względu na poziom mądrości i prężności. 

Wykorzystano w tym celu analizę wariancji, której wyniki są zaprezentowane w poniższej 

tabeli. 
 

Tabela 4. Porównanie mądrości i prężności w wyodrębnionych typach radzenia sobie 

Zmienne 

Typy  

1 (N=44) 

ucieczkowy 

2 (N=48) 

proaktywny 

3 (N=42) 

autonomiczny 

4 (N=32) 

poszukujący  
wsparcia 

ANOVA 

M SD M SD M SD M SD F p≤ 

3
D

-W
S

 

Wymiar poznawczy 3,00 0,58 3,06 0,69 3,23 0,51 3,23 0,52 1,68 0,17 

Wymiar afektywny 3,24 0,54 3,48 0,47 3,40 0,51 3,49 0,51 2,16 0,09 

Wymiar 
samoświadomościowy 

2,95 0,63 3,08 0,82 3,23 0,70 3,22 0,67 1,45 0,23 

Wymiar empatyczny 3,54 0,65 4,04 0,63 3,92 0,62 3,64 0,66 5,88a,b,e 0,001 

Wynik ogólny 3,18 0,41 3,41 0,45 3,45 0,41 3,39 0,41 3,51a,b 0,02 

Prężność – SPP-25 

(Wynik ogólny) 
62,70 11,76 77,35 11,40 72,02 12,63 64,94 9,56 14,91a,b,e,f 0,001 

Oznaczenia dla istotnych różnic pomiędzy grupami na podstawie testu post hoc Tukeya: 
a: 1–2; b: 1–3 ; c: 1–4; d: 2–3; e: 2–4; f: 3–4  

 

Odnotowano istotne różnice pomiędzy typami w empatycznym wymiarze mądrości 

oraz w wyniku ogólnym. Typ 2, proaktywny, charakteryzuje się istotnie wyższym 

poziomem wymiaru empatycznego i wyniku ogólnego w tej skali od typu 1, ucieczkowego 

oraz wyższym poziomem mądrość w wymiarze empatycznym od typu 4, poszukującego 

wsparcia. Zarówno w wymiarze empatycznym, jak i w ogólnym wyniku w skali mądrości 
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typ ucieczkowy ma istotnie niższy poziom tej zmiennej od typu 3 (autonomicznego). 

Najwięcej różnic pomiędzy typami zachodzi pod względem prężności. Typ 1, ucieczkowy 

ma niższy poziom tej zmiennej w stosunku do typu proaktywnego i autonomicznego. 

Natomiast najwyższy poziom prężności ma typ proaktywny (istotnie wyższy od typu 

ucieczkowego i poszukującego wsparcia). Istotna różnica w zakresie tej zmiennej pojawia się 

pomiędzy typem 3 i 4. Osoby zaklasyfikowane do typu autonomicznego są bardziej prężne 

od osób poszukujących wsparcia. 

 

5. Dyskusja 

 

Analiza profilów w poszczególnych podtypach pozwala na opis psychologicznej 

charakterystyki każdego z nich. Typ 1, nazwany ucieczkowym skupia osoby (N=44), dla 

których dominującą strategią jest unikowe radzenie sobie. Jednostki te z niewielką 

częstotliwością odwołują się do pierwszych sześciu (w kwestionariuszu PCI) strategii 

radzenia sobie, które można określić mianem dojrzałych i adaptacyjnych. Analizy pokazują, 

że są to osoby najmniej prężne. Również poziom mądrości (wynik ogólny) jest w tej grupie 

istotnie niższy od typu 2 (proaktywnego), a w wymiarze empatycznym obniżony w stosunku 

do typu 3 (autonomicznego). Osoby te będą zatem częściej zwlekały z podjęciem zaradczych 

działań w obliczu niebezpieczeństwa i trudności. W sytuacji kryzysowej zamiast wyzwania 

i możliwości rozwoju, widzą jedynie zagrożenie. Mogą mieć trudności w budowaniu 

zasobów i stawianiu sobie życiowych celów. Nie mają również zdolności przewidywania i 

analizy problemów. Stając wobec problemów brakuje im zdolności do planowania działań i 

nie potrafią podejmować adekwatnych do swoich możliwości kroków ku rozwiązaniu 

stresującej sytuacji. Brakuje im również umiejętności poszukiwania pomocy u innych, 

zarówno poprzez poszukiwanie porady, jak i wsparcia emocjonalnego. W typie ucieczkowym 

dominują osoby starsze i słabiej wykształcone. Jest to zbieżne z wynikami dotychczasowych 

badań, które pokazały, że osoby starsze w sytuacji stresu, szczególnie interpersonalnego, 

częściej unikają zagrażających sytuacji (Charles, Carstensen, McFall, 2001; Oberhauser, 

Neubauer, Kessler, 2017). Możliwym wyjaśnieniem nadreprezentacji osób starszych w tym 

typie jest swoisty styl radzenia sobie, w którym dla osób, które nie dysponują 

rozbudowanymi zasobami, najbardziej skutecznym i adaptacyjnym sposobem odnalezienia 

się w trudnej sytuacji jest zwyczajne unikanie jej (Birditt, Fingerman, 2005). 

Typ 2 (N=48), określony jako proaktywny opisuje osoby, które mają najwyższy  

w badanej grupie poziom proaktywnego radzenia sobie, jak również najlepiej usytuowany 

profil w pozostałych korzystnych strategiach. Jednostki te są one niemal lustrzanym 

odbiciem osób zakwalifikowanych do typu ucieczkowego. Także w wymiarze prężności osoby 

te uzyskują wyniki istotnie wyższe od typów ucieczkowego i poszukującego wsparcia. Jeśli 

chodzi o poziom mądrości, to wymiar empatyczny jest w typie proaktywnym istotnie wyższy 
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od typu ucieczkowego oraz typu poszukującego wsparcia. Osoby w typie 2 potrafią 

autonomicznie stawiać sobie cele i je osiągać. Napotkane trudności traktują w kategoriach 

wyzwania. Może to mieć związek z niższą neurotycznością osób preferujących proaktywne 

strategie zaradcze (Straud, McNaughton-Cassill, Fuhrman 2015). Osoby w tym podtypie nie 

tylko przewidują nadchodzące trudności, ale poprzez troskę o budowanie zasobów starają 

się być gotowe na wszelkie potencjalne stresory. Typ proaktywny opisuje zatem jednostki 

zdolne do przewidywania i rozważania różnych scenariuszy przebiegu trudnej sytuacji. 

Potrafią one również odwoływać się do pomocy i wsparcia innych osób, jak również 

samodzielnie stanowić dla nich wsparcie. Istotne przy opisie tej grupy jest to, że w jej skład 

wchodzą na równi osoby w średniej i późnej dorosłości, mieszkający na wsi i w mieście, 

pracujący i emeryci oraz z wykształceniem średnim i wyższym. Może to oznaczać, że 

proaktywne podejście do stresu jest na swój sposób uniwersalne i niezależne od wieku.  

Potwierdzają to wyniki badania, które przeprowadzili Ouwehand, Ridder, Bensing (2008). 

Osoby w średniej i późnej dorosłości wykazywały podobny poziom strategii proaktywnych. 

Odmienne rezultaty przyniosło badanie, w którym Neubauer, Smyth i Sliwinski (2019) 

wykazali, że osoby starsze w ich badaniu wykazały się większym stopniem proaktywnego 

radzenia sobie w stosunku do osób w średniej dorosłości. Rozbieżności mogą wynikać z 

innej metodologii badań i definicji proaktywności. Może to wskazywać na zasadność 

podejścia proponowanego w opisywanym aktualnie badaniu, które pozwala na profilowe, 

przez co bardziej deskryptywne ujęcie proaktywności. Potwierdzają to badania 

przeprowadzone przez Tovel i Carmel (2014), które pokazało, że czynnikiem wspierającym 

pomyśle starzenie są proaktywne wzorce radzenia sobie, ale tylko te związane z konkretnym 

planowaniem, nie zaś z decydowaniem opartym na osobistych preferencjach. 

Typ 3, który można określić mianem autonomicznego to osoby (N=42) u których 

odnotowano średni i wyższy poziom radzenia refleksyjnego, prewencyjnego i 

proaktywnego. Są to jednocześnie osoby rzadziej odwołujące się do wsparcia 

instrumentalnego i emocjonalnego. Natomiast poziom unikowego radzenia sobie jest u nich 

analogiczny do poprzednich typów. U osób tych odnotowano także wyższy poziom 

mądrości w czynniku ogólnym i empatycznym oraz większą prężność od typu ucieczkowego. 

Osoby w typie autonomicznym podobnie jak w typie proaktywnym potrafią stawiać sobie cele i 

je realizować, przewidywać różne sposoby rozwiązania problemu i być gotowym na 

nadchodzące trudności. Osoby te mają jednak trudności w poszukiwaniu wsparcia u innych 

osób. Nie można tego tłumaczyć niechęcią czy skłonnością do unikania ludzi, ponieważ w 

empatycznym wymiarze mądrości, który opisuje pozytywne i troskliwe odniesienie do 

innych, osoby te nie odbiegają od pozostałych grup. Wydaje się zatem, że są to osoby 

samodzielne, niezależne i chcące zmierzyć się z problemami sam na sam. Przypuszczenie to 

wspiera fakt, iż w tym, typie znajduje się najwyższy odsetek ludzi z wyższym 

wykształceniem w porównaniu do pozostałych typów. Z uwagi na to, że w grupie tej 
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dominują osoby w późnej dorosłości można również sugerować, że oparcie się w sposobach 

radzenia ze stresem głownie na sobie wynika z niższej dostępności innych osób w otoczeniu 

(por. Galiana, Tomás, Fernández, Oliver, 2020). 

Typ 4 (N=32), został określony mianem poszukującego wsparcia. Profil tego typu 

odpowiada osobom u których dominują dwie strategie - poszukiwanie wsparcia 

instrumentalnego i emocjonalnego. Pozostałe skale są znacząco niższe (w okolicach 30 

centyla i jedynie proaktywne radzenie sobie plasuje się w pobliży wyników średnich (42 

centyl). Osoby te charakteryzuje niższy od osób w typie proaktywnym poziom mądrości w 

wymiarze empatycznym. Może to wskazywać na mniejszą zdolność przyjęcia perspektywy 

innej osoby, stąd osoby te mogą nadmiernie obciążać innych swoim oczekiwaniem wsparcia 

i opieki. Analizy pokazały również, że prężność u osób w typie poszukującym wsparcia jest 

istotnie niższa od osób z typu autonomicznego. Może to oznaczać, że są to osoby mniej 

samodzielne w radzeniu sobie z przeciwnościami i bardziej zależne od pomocy i wsparcia 

innych. Z uwagi na to, że w typie tym znaleźć można przede wszystkim osoby w średniej 

dorosłości, pracujące, z wyższym wykształceniem, można wnioskować, że są to jednostki 

dobrze zsocjalizowane i dlatego potrafią radzić sobie dzięki bogatej sieci wsparcia. Wynik 

dotyczący mniejszej reprezentacji osób starszych w tym typie może wiązać się z lepszą 

regulacją emocjonalną u osób starszych (Berg, Upchurch, 2007; Lantrip, Huang, 2017), która 

może pozwalać im na mniejszą zależność od wsparcia emocjonalnego innych. Osoby starsze 

mogą również w procesach radzenia sobie bardziej polegać na zgromadzonych zasobach, 

przez co nie wymagają tyle wparcia, co osoby w średniej dorosłości (por. Baltes, 

Lindenberger, Staudinger, 2006). 

Podobnego zabiegu wyodrębnienia typów radzenia sobie na podstawie PCI dokonała  

w swojej książce Brzezińska (2011, s. 159). W badaniach nad proaktywnością osób starszych 

udało jej się zidentyfikować 4 typy radzenia sobie zróżnicowane ze względu na 

częstotliwość stosowania poszczególnych strategii. Porównując obie typologie można 

znaleźć podobieństwa pomiędzy typem biernym i ucieczkowym, aktywnym i proaktywnym, 

optymistycznym i autonomicznym oraz obronnym i poszukującym wsparcia. Pokazuje to 

wyraźnie, że badane Kwestionariuszem Reakcji na Codzienne Wydarzenia PCI sposoby 

radzenia przyjmują w populacji postać względnie stabilnych stylów radzenia sobie. 

Rezultaty uzyskane w niniejszym badaniu są spójne z wynikami uzyskanymi przez 

Ardelt (2005, por. Ardelt, Jeste, 2018), gdzie osoby mądre posługiwały się takimi strategiami 

jak psychiczne zdystansowanie, aktywne radzenie sobie (przez przeformułowanie problemu 

i przejmowanie kontroli nad sytuacją) oraz zastosowanie wiedzy zdobytej w toku życia. 

Również w referowanych badaniach osoby zaklasyfikowane do typów, które charakteryzuje 

korzystny profil strategii zaradczych, okazały się równocześnie bardziej mądre i prężne od 

osób z mniej adaptacyjnym i bardziej reaktywnym profilem radzenia sobie. Osoby mające 

wysoki poziom mądrości w wymiarze empatycznym mniej koncentrują się na sobie 
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i potrafią tym samym lepiej zrozumieć innych i, co się wydaje naturalną konsekwencją, 

działać (Ardelt, 2003). 

Prężność okazała się być znaczącym czynnikiem różnicującym poszczególne typy 

zmagania się ze stresem. Jakkolwiek w literaturze przedmiotu wciąż toczy się debata, czy 

prężność należy postrzegać w kategoriach procesu czy cechy, jednakże prężność jest 

widziana jako pozytywny psychologiczny owoc poradzenia sobie pomimo doświadczeń, 

które potencjalnie mogłyby prowadzić do poważnych negatywnych konsekwencji (Aldwin, 

Yancura, Lee, 2021, s. 288-291). Prężność jest również swoistym rodzajem plastyczności, 

która wpływa na zdolność do odzyskania i osiągnięcia równowagi po trudnych 

doświadczeniach psychospołecznych (Choowattanapakorn i in., 2010, s. 329; Zapater-Fajarí, 

Crespo-Sanmiguel, Pulopulos, Hidalgo, Salvador, 2021). 

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że w grupie osób w średniej i późnej 

dorosłości można wyodrębnić spójne profile stosowania strategii zaradczych. Wyodrębnione 

typy różnią się pod względem prężności i mądrości. Zarówno mądrość, rozumiana jako 

struktura złożona z komponentu poznawczego, refleksyjnego i afektywnego, jak i prężność 

będąca cechą osobowości predysponują do bardziej proaktywnej, ukierunkowanej na 

stawianie sobie celów postawy. Lepsze poznanie zasobów osób prezentujących różne profile 

radzenia sobie w średniej i późnej dorosłości może być pomocne w zrozumieniu względnie 

stabilnego poziomu radzenia sobie na przestrzeni życia (por. Aldwin, Choun, Lee, 

Brockmann, Spiro, 2019). 
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