XXXV ZJAZD NAUKOWY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
PT. PSYCHOLOGIA

W ZMIENIAJ CYM SI

BYDGOSZCZ, 18-21 WRZź NIA 2014

KSI

KA STRźSZCZź

WIźCIź

SPIS TRź CI
HONOROWY KOMITET NAUKOWY................................................................................................................... 3
KOMITET PROGRAMOWY .............................................................................................................................. 3
KOMITET ORGANIZACYJNY ............................................................................................................................. 4
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE ............................................................................................................................ 5
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM XXXV ZJAZDU PTP ................................................................................................ 10
WYKŁADY INAUGURACYJNY I PLENARNE ......................................................................................................... 61
SYMPOZJA ................................................................................................................................................ 73
SESJE TEMATYCZNE................................................................................................................................... 555
SESJE PLAKATOWE ................................................................................................................................... 719
DYSKUSJE PANELOWE ............................................................................................................................... 803
WARSZTATY ............................................................................................................................................ 819
INDEKS NAZWISK ..................................................................................................................................... 835

2

HONOROWY KOMITET NAUKOWY
PROF. DR HAB. MARTA BOGDANOWICZ
PROF. DR HAB. IDA KURCZ
PROF. DR HAB. KAZIMIERZ OBUCHOWSKI
PROF. DR HAB. JANUSZ OSTOJA-ZAżÓRSKI
PROF. DR HAB. JANUSZ REYKOWSKI
PROF. DR HAB. JAN STRELAU

KOMITET PROGRAMOWY
PROF. DR HAB. JANUSZ TRźMPAŁA, UKW, BYDGOSZCZ; PRZźWOŹNICZ CY KOMITETU
PROGRAMOWEGO
DR HAB. MAŁżORZATA A. BASI SKA, PROF. UKW, BYDGOSZCZ; WICźPRZźWOŹNICZ CA
KOMITETU PROGRAMOWEGO
DR ANNA RATAJSKA, UKW, BYDGOSZCZ; ZARZ Ź OŹŹZIAŁU PTP W BYDGOSZCZY, SEKRETARZ
KOMITETU PROGRAMOWEGO
DR HAB. MARIOLA BIDZAN, PROF. UG, GŹA SK
DR HAB. ELEONORA BIELAWSKA-BATOROWICZ, PROF. UŁ, ŁÓŹ
PROF. DR HAB. JERZY BRZźZI SKI, UAM, POZNA ; CZŁONźK PAN ORAZ CK DS. TISN
DR HAB. EWA CZERNIAWSKA, PROF. UW, WARSZAWA
MGR AGATA DIEC, U , KATOWICE; CZŁONźK ZARZ ŹU PTP
PROF. DR HAB. DARIUSZ DOLI SKI, SWPS, WROCŁAW; CZŁONźK PAN
DR HAB. PIOTR FRANCUZ, PROF. KUL, LUBLIN
DR MAREK GRACZYK, AWFIS, GŹA SK; WICźPRZźWOŹNICZ CY PTP
PROF. DR HAB. LIDIA GRZESIUK, UW, WARSZAWA
PROF. DR HAB. URSZULA JAKUBOWSKA, INSTYTUT PSYCHOLOGII PAN, WARSZAWA
PROF. DR HAB. MAŁżORZATA KOSSOWSKA, UJ, KRAKÓW, CZŁONźK RADY NCN
PROF. DR HAB. MAŁżORZATA KO CIźLSKA, UKW, BYDGOSZCZ
PROF. DR HAB. STANISŁAW KOWALIK, AWF, POZNA
PROF. DR HAB. WŁAŹYSŁAW ŁOSIAK, UJ, KRAKÓW, CZŁONźK CK DS. TISN
MGR WIźSŁAWA MACHALICA, POZNA
GENERALNY PTP

; ZARZ ŹZ OŹŹZIAŁU PTP W POZNANIU, SEKRETARZ

DR HAB. KATARZYNA M. MARKIEWICZ, PROF. UMCS, LUBLIN
DR HAB. ANNA OLESZKOWICZ, PROF. UWR, WROCŁAW
PROF. DR HAB. PIOTR OLź , KUL, LUBLIN; PRZźWOŹNICZ CY KP PAN
3

PROF. DR HAB. ROMAN OSSOWSKI, UKW, BYDGOSZCZ
DR KRYSTYNA TERESA PANAS, WSM, WARSZAWA; SKARBNIK PTP
PROF. DR HAB. ANDRZEJ S KOWSKI, KUL, LUBLIN; WICźPRZźWOŹNICZ CY PTP
DR HAB. ZBIGNIEW SPENDEL, PROF. U , KATOWICE
DR MAŁżORZATA TOEPLITZ-WINIEWSKA, UW, WARSZAWA; PRZźWOŹNICZ CA PTP
DR HAB. EWA TRZźBI SKA, PROF. SWPS, WARSZAWA
PROF. DR HAB. BOGDAN WOJCISZKE, SWPS, SOPOT, CZŁONźK PAN
PROF. DR HAB. BOGDAN ZAWADZKI, UW, WARSZAWA, CZŁONźK CK DS. TISN

KOMITET ORGANIZACYJNY
DR HAB. MAŁżORZATA A. BASI SKA, PROF. UKW, ZARZ Ź OŹŹZIAŁU PTP W BYDGOSZCZY;
PRZźWOŹNICZ CA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
DR ALICJA MALINA, UKW, BYDGOSZCZ; SEKRETARZ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
MGR PAULINA ANDRYSZAK, UKW, BYDGOSZCZ
MGR ANNA KOBIERECKA-DZIAMSKA, UKW, BYDGOSZCZ
DR MARTA KOSIOL, UKW, BYDGOSZCZ
MGR IN . MICHAŁ KOSTRZEWSKI, UKW, BYDGOSZCZ
MGR KRZYSZTOF PIÓROWSKI, ZARZ Ź OŹŹZIAŁU PTP W BYDGOSZCZY
MGR MICHALINA SOŁTYS, UKW, BYDGOSZCZ
DR DOROTA SUWALSKA-BARANCEWICZ, UKW, BYDGOSZCZ
DR ALICJA SZMAUS-JACKOWSKA, UKW, BYDGOSZCZ
DR ANNA SZYMANIK, UKW, BYDGOSZCZ
MGR AGNIESZKA WO NIźWICZ, UKW, BYDGOSZCZ
MGR EWA WYRZYKOWSKA, UKW, BYDGOSZCZ; ZARZ Ź OŹŹZIAŁU PTP W BYDGOSZCZY

4

ZAŁO źNIA PROżRAMOWź
PSYCHOLOżIA W ZMIźNIAJ CYM SI

Wiod c

tez

WIźCIź

XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

uczynili my stwierdzenie, i psychologia zmienia się w stale zmieniaj cym się wiecie.
W tym kontek cie proponujemy zastanowić się nad ewolucj i obecnym stanem dyscypliny,
w tym przede wszystkim nad jej u yteczno ci w aktualnej rzeczywisto ci. Interesuje nas
zarówno przydatno ć aktualnej wiedzy w zrozumieniu funkcjonowania i rozwoju człowieka,
jak i stosowane sposoby poprawy jako ci ycia jednostek, a tak e społecze stwa jako cało ci.
Potrzebę refleksji nad pragmatyczno ci współczesnej psychologii traktujemy jako postulat,
kierowany pod adresem zarówno teorii naukowej, jak i praktyki społecznej, w przekonaniu,
e „nie ma nic bardziej praktycznego, ni dobra teoria”. Podkre lamy tym samym zwi zek
pomiędzy teori , która nadaje sens praktycznemu działaniu oraz praktyk społeczn , która
weryfikuje teorię. Upraszczaj c, dobra teoria, to teoria nie tylko poprawna formalnie,
ale tak e u yteczna. Z drugiej strony, dobra praktyka, to przede wszystkim praktyka osadzona
w formalnie poprawnej teorii.
U podstaw proponowanego tematu Zjazdu le

następuj ce przesłanki.

Po pierwsze, psychologia zmienia się, bowiem w stale zmieniaj cym się wiecie nieustannie
zmienia się człowiek. Historia my li psychologicznej pokazuje, e wiele prawidłowo ci
funkcjonowania i rozwoju człowieka, traktowanych wcze niej jako stałe oraz uniwersalne,
z czasem dezaktualizuje się, okazuj się być niewyczerpuj ce, ograniczone do okre lonego
kontekstu, a nawet sprzeczne z nowymi ustaleniami. Jednocze nie zdarza się, e na nowo
„odkrywamy” prawidłowo ci znane w przeszło ci. Niepewno ć naszej wiedzy nie jest prost
funkcj postępu naukowego. Stosunkowo niedawno odkryli my, e wi e się ona generalnie
z dynamiczn zmienno ci w wiecie na ró nych poziomach jego zło onej organizacji, której
czę ci jest człowiek. U wiadamiamy sobie coraz lepiej, e w badaniu interesuj cych nas
zjawisk psychicznych, konieczne jest stosowanie podej cia bardziej holistyczno-relacyjnego
i dynamicznego.
Po drugie, badania społeczne dowodz ,
zmieniły w sposób zasadniczy

e przemiany cywilizacyjne ko ca XX wieku

rodowisko

ycia i sytuację psychologiczn
5

człowieka

we współczesnym wiecie, staj c się ródłem nowych problemów adaptacyjnych, wyzwa
i zada

rozwojowych. Szybki postęp technologiczny, w tym informatyczny, oraz nowe

zjawiska, takie jak min. opisywana w literaturze społecznej globalizacja, przestrzennoczasowa kompresja

ycia psychospołecznego, rozregulowanie struktury i cyklu

czy wzrost orientacji indywidualistycznej w

yciu społecznym, tworz

ycia

zupełnie nowe

konteksty analizy zachowania i rozwoju. Wymaga to nowego spojrzenia na dotychczas
zgromadzon wiedzę, a w wielu obszarach potrzebna jest prawdopodobnie jej reinterpretacja.
Po trzecie, postęp technologiczny i metodologiczny ko ca XX wieku stworzył nowe
mo liwo ci badania zjawisk i funkcji psychicznych. Obserwujemy obecnie zafascynowanie
badaczy coraz dokładniejszymi i ta szymi sposobami rejestrowania, pomiaru oraz analizy
zachowania

i

rozwoju

sekwencjonowania

człowieka.

genów,

Ponadto

obrazowania

pojawiły

procesów

się

techniczne

mózgowych

i

mo liwo ci

innych

zjawisk

psychofizycznych. Zmieniła się zatem nie tylko sytuacja człowieka, ale tak e sposoby
badania zachowania i warunków jego występowania. Nowe techniki i podej cia stosowane
w pomiarze interesuj cych nas zjawisk, wymagaj

rzetelnej ewaluacji z perspektywy

przedmiotu bada psychologii.
Po czwarte, obserwujemy wyra ne zmiany w zapotrzebowaniu społecznym na wiedzę
i pomoc psychologiczn . W stechnicyzowanym i zmedykalizowanym społecze stwie, ludzie
oczekuj prostych wyja nie , a tak e jasnych i tanich „recept”, które zapewni im szybk
poprawę dobrostanu, co wydaje się być trudne w procesie pomocy psychologicznej. Warto
zauwa yć, e psycholog nie jest ju spostrzegany wył cznie jako specjalista od patologii
w yciu psychicznym, chorób, powa nych zaburze czy niepełnosprawno ci. Ludzie oczekuj
pomocy psychologicznej w yciu codziennym, wsparcia w rozwoju, w sytuacjach trudnych,
w radzeniu sobie z problemami wynikaj cymi z rozregulowania struktury ycia społecznego,
„zagubienia w tłumie”, czy te ostatnio coraz czę ciej „zagubienia w szumie informacyjnym”,
itp. Oczekiwanie szybkiej i efektywnej pomocy w aktualnym poło eniu yciowym człowieka
wzbudza potrzebę dyskusji nad dotychczasowym systemem opieki oraz nad ofert usług
zarówno w obszarze diagnozy, jak i interwencji psychologicznej. Wydaje się,

e obok

sprawdzonych form opieki psychologicznej, coraz bardziej wzrasta znaczenie pomocy
dora nej (tak e na odległo ć), wł czonej w system opieki wzorowany na idei lekarza
domowego w słu bie zdrowia. Odrębnym problemem jest wzrastaj ce zapotrzebowanie
na eksperck pomoc psychologów w zakresie zarz dzania zasobami ludzkimi i podnoszenia
efektywno ci działania instytucji społecznych.
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Zarysowane powy ej zmiany w nauce, otaczaj cym nas wiecie i oczekiwaniach społecznych,
wskazuj nie tylko na nowe perspektywy, ale tak e na szereg wyzwa

dla psychologii.

Traktowana jako dyscyplina naukowa, a tak e jako dziedzina intensywnie rozwijaj cej się
praktyki, psychologia radzi sobie dzisiaj z tymi wyzwaniami lepiej lub gorzej.
Do najwa niejszych z nich zaliczyć nale y następuj ce.
Po pierwsze, coraz większa wiadomo ć obserwowanej zmienno ci w wiecie i w zachowaniu
ludzi rodzi powszechne wra enie płynno ci, nieokre lono ci i niepewno ci wiedzy, w tym
psychologicznej,

które

ostro

kontrastuje

z

pozytywistycznym

do poszukiwania stałych i uniwersalnych praw. Mimo, i

d eniem

nauki

większo ć badaczy akceptuje

zało enie o zło onej, wielowymiarowej i dynamicznej organizacji wiata, to jednak zgodnie
z kanonami konwencjonalnej metodologii w większo ci bada

koncentrujemy uwagę

na statycznym pomiarze wybranych cech/stanów i na „statystycznych” korelacjach/ró nicach
między przeciętnymi ich miarami, u redniaj c tym samym specyficzne prawidłowo ci.
W badaniach tego rodzaju otrzymujemy często oderwany od kontekstu i statyczny obraz
„przeciętnej rzeczywisto ci”, czyli przeciętnej jednostki i przeciętnego rodowiska, które
jednak obiektywnie nie istniej . Statyczna „fotografia” danego wycinka rzeczywisto ci
w danym czasie pomiaru nie nadaje się zupełnie do badania zło ono ci i dynamiki
interesuj cych nas zjawisk psychicznych. Badania tego rodzaju wydaj się bezu yteczne
dla zrozumienia genezy struktur psychicznych, ich transformacji oraz zmiennych relacji
między ró nymi elementami systemu regulacji stosunków człowieka z otoczeniem, jego
zachowania i rozwoju. Przejęty dawno temu z nauk przyrodniczych model redukcyjny nauki
i nawyk normatywnego my lenia o zachowaniu człowieka ograniczaj szansę na odkrycie
specyficznych praw/zasad, których znaczenie podkre laj ostatnio nauki o yciu.
Po drugie, postęp technologiczny poszerzył dostęp do prostych, daj cych się mierzyć coraz
dokładniej wska ników behawioralnych oraz psychofizycznych, rodz c nadzieję, e oparta
na nich wiedza doprowadzi do przełomu w zrozumieniu natury oraz mechanizmów
funkcjonowania i rozwoju człowieka. Nadzieja ta wi zana jest głównie z rozwijanymi
ostatnio intensywnie badaniami funkcji psychicznych na gruncie neurobiologii, czy szerzej
neuronauki, a tak e genetyki zachowania. źfektem tych bada jest wzrost liczby publikacji,
które czasami s

oderwane całkowicie od dorobku psychologii. Niepokoić mo e słabo

zauwa alny w polskiej literaturze udział psychologów w neurobiologicznym nurcie dyskusji,
w tym równie słabe wykorzystywanie zaawansowanych technologii w naszych badaniach
naukowych, ale tak e w budowaniu u ytecznych urz dze
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technicznych, doskonal cych

diagnozę, usprawniaj cych funkcjonowanie psychiczne, itp. Z drugiej strony nale y
zauwa yć, e w obszar bada tradycyjnie przypisywanych psychologii coraz czę ciej ostatnio
wkraczaj

szeroko pojęte nauki społeczne, w tym pedagogika. Tendencje te mog

doprowadzić do utraty przez psychologię dotychczas wysokiej pozycji w głównym nurcie
bada nad zachowaniem i rozwojem człowieka.
Po trzecie, narastaj ce w społecze stwach rozwijaj cych się (coraz bardziej konsumpcyjnych)
zapotrzebowanie na proste i niewymagaj ce wysiłku sposoby poprawy dobrostanu jest
wykorzystywane w sposób „wolnorynkowy” oraz często nieprofesjonalny przez rozliczne
portale internetowe, wydawców rozmaitych poradników i pism, a tak e przez tzw. doradców
i pseudo-terapeutów, a nawet wró ki czy po prostu szarlatanów, odwołuj cych się
do w tpliwych naukowo koncepcji. Niestety, nie zawsze w sposób odpowiedzialny działaj
coraz nowocze niej wyposa one laboratoria diagnostyczne (np. predyspozycji genetycznych)
czy terapeutyczne (np. oddziaływania polem magnetycznym itp.). W tym kontek cie namysłu
wymaga równie

jako ć pracy psychologów i dobrych praktyk psychologicznych.

Oddzielnym problemem jest kształcenie psychologów, które w Polsce coraz bardziej jest
„uwalniane” od regulacji, coraz bardziej jest podporz dkowywane zasadom wolnego rynku,
bez uwzględnienia faktu, e z prawnego punktu widzenia status naszej profesji, jako zawodu
zaufania publicznego nadal nie jest rozwi zany. Kuriozalny przykład krakowskich
taksówkarzy-terapeutów pokazuje,

e w Polsce łatwiej jest zostać psychoterapeut

ni

taksówkarzem. Nie potrafimy dostatecznie zadbać o sprawy wa ne dla naszego rodowiska,
jako grupy zawodowej.
Zarysowane powy ej rozwa ania u wiadamiaj , e psychologia w zmieniaj cym się wiecie
musi w sposób bardziej wyrazisty dowie ć, e jest stale i coraz bardziej u yteczna, zarówno
jako dyscyplina bada naukowych, która dostarcza rzetelnej wiedzy na temat funkcjonowania
i rozwoju człowieka, a tak e jako praktyka społeczna, oferuj ca w sposób odpowiedzialny
efektywne z pragmatycznego punktu widzenia sposoby rozwi zywania problemów, jakie
człowiek napotyka obecnie w codziennym
w zmieniaj cym się

yciu. Problem u yteczno ci psychologii

wiecie wymaga więc dyskusji w trzech ze sob

powi zanych

wymiarachŚ rzetelno ci naukowej, pragmatyzmu i odpowiedzialno ci etycznej. Podejmuj c te
kwestie, warto uwzględnić do wiadczenia

rodowisk psychologicznych w źuropie

i na wiecie, zaznaczaj c nasz wkład w rozwój dyscypliny.
Mamy nadzieję, e XXXV Zjazd Naukowy PTP stworzy okazję do wszechstronnej wymiany
pogl dów na temat dobrej teorii i dobrej praktyki psychologicznej, z punktu widzenia zmian,
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jakie współcze nie dokonuj

się w nauce, otaczaj cym nas

wiecie i oczekiwaniach

społecznych.
S dzimy równie , e zbli aj cy się Zjazd naszego Towarzystwa powinien podj ć refleksję
nad integracj coraz bardziej rozmytego w kraju ruchu zawodowego psychologów wokół
dwóch kluczowych obecnie kwestii, które le

w interesie całego

rodowiska, czyli

unormowania prawnego statusu zawodu psychologa oraz kształcenia psychologów w Polsce.
Na koniec, pragniemy wyrazić nadzieję,

e kolejny Zjazd będzie dobr

okazj

do nieformalnych wydarze , wzbogacaj cych osobiste relacje społeczne uczestników i klimat
organizacyjny naszego Towarzystwa.

Prof. dr hab. Janusz Trempała
Przewodnicz cy Komitetu Programowego
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Kulturowe i behawioralne uwarunkowania warto ci osobistych

Beata Pastwa-Wojciechowska, Agnieszka Izdebska
źmpatia a koncepcja organizacji osobowo ci Kernberga z perspektywy polskich bada
II. Karol Karasiewicz, Rafał Lawendowski, Maria Regalska
Empatia wobec fikcyjnych postaci – nowy konstrukt w badaniach nad postawami społecznymi
III. Dagmara Budnik-Przybylska, Artur Ziółkowski, Piotr Włodarczyk, Jacek Przybylski

I.
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5.

Budynek B: 153

źmpatia a stres u sportowców w okresie wczesnej dorosło ci
IV. Justyna Michałek
Rola empatii w rozwoju dojrzałej to samo ci osobowej w rodzinach o ró nym statusie aktywno ci
zawodowej
V. Maria Ka mierczak
Regulacyjna rola empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa
VI. Magdalena Bła ek, Aleksandra Lewandowska-Walter, Wojciech Bła ek
Regulacyjna rola empatii w kryzysie mał e stwa

Jako ć ycia w pracy i poza ni
OrganizatorŚ Łukasz Baka, Romuald
Derbis
Dyskutant: Romuald Derbis

I.

Budynek B: 155

III.

II.

IV.
V.
VI.

VII.

6.

Funkcjonowanie w zawodach
wysokiego ryzyka
OrganizatorŚ Zdzisław Kobos
ŹyskutantŚ Janusz lusarski

Romuald Derbis
Refleksje na temat stanu bada nad relacjami praca – dom
Źorota Szczygieł
Inteligencja emocjonalna jako moderator zale no ci mi dzy negatywnymi emocjami
do wiadczanymi przez pracowników i wypaleniem zawodowym
źl bieta Kasprzak
Wpływ wzorów karier na zadowolenie z pracy
Katarzyna Skałacka
Kiedy nadmiar czasu wolnego szkodzi – czynniki wpływaj ce na jako ć ycia emerytów
Anna Machnik-Czerwik
Jako ć ycia kobiet z rakiem piersi
Tomasz Wirga
Zwi zek makiawelizmu, jako ci ycia i indukowanych emocji z rozwi zywaniem zada
problemowych
Łukasz Baka
Konflikt mi dzy prac i rodzin a zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników. Po rednicz ca rola
negatywnego afektu

Anna Turbacz, Zdzisław Kobos
Specyfika radzenia sobie ze stresem u studentów kontroli ruchu lotniczego
II. Zbigniew Wochy ski, Zdzisław Kobos, Robert Jędrys
Specyfika psychomotorycznego przygotowania studentów szkoły lotniczej do szkolenia w powietrzu
III. Agnieszka Szymanik
I.
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7.

Budynek B: 156

Temperament a style radzenia sobie ze stresem u studentów lotnictwa Wy szej Szkoły Oficerskiej Sił
Powietrznych
IV. Janusz lusarski
Analizy stanowisk pracy pilotów i pilotów-instruktorów wojskowych statków powietrznych jako
podstawa doboru tre ci doskonalenia zawodowego dotycz cych ich kompetencji nietechnicznych
V. Janusz lusarski
Profilowanie sylwetki zawodowej wojskowego kontrolera i kontrolera-instruktora ruchu lotniczego
na podstawie analizy stanowisk pracy
VI. Emilia Siczek-Przybyła, Patrycja Wyszy ska
Czynniki osobowo ciowe a radzenie sobie ze stresem przy produkcji substancji wybuchowych
VII. Zdzisław Kobos
Determinanty funkcjonowania zawodowego w zawodach lotniczych i niebezpiecznych

Rytmika okołodobowa
w funkcjonowaniu psychofizycznym
człowieka
OrganizatorŚ Monika Wiłko ć
Dyskutant: Wanda Ciarkowska

I.

II.
III.

Budynek A: 135
IV.
V.
VI.

8.

Wpływanie na emocje innych –
wielowymiarowe podej cie
psychometryczne
Organizator: Konrad S. Jankowski

Wanda Ciarkowska, Kamila Zapałowicz
Chronopatologia: konsekwencje zaburzonego zegara biologicznego w chorobach somatycznych,
neurologicznych i psychicznych
źugenia Tęgowska, Joanna Maliszewska, Monika Kociniewska
wiatło ekranu komputera a chronotypy ludzkie
Monika Dmitrzak-Węglarz, Monika Wiłko ć, Małgorzata Maciukiewicz, Joanna Pawlak, Anna
Leszczy ska-Rodziewicz, Joanna Hauser
Co nowego w badaniach asocjacyjnych genów zegarowych w zaburzeniach nastroju?
Tadeusz Pracki, Monika Wiłko ć, Źaria Pracka
Zwi zek pomi dzy chronotypem człowieka a aktywno ci ruchow
Kamila Łaszewska
W blasku wiatła krótkofalowegoŚ co wiemy o roli, jak odgrywa w naszym yciu?
Monika Wiłko ć, Tadeusz Pracki, Monika Źmitrzak-Węglarz, Źaria Pracka
Zwi zek chronotypu z funkcjonowaniem poznawczym człowieka

I.

Konrad S. Jankowski
Wła ciwo ci psychometryczne i trafno ć skali wpływania na emocje innych
II. Anna Zajenkowska
Ró nice mi dzypłciowe w strategiach wpływania na emocje innych osób, przy uwzgl dnieniu
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Dyskutant: Maciej Stolarski
Budynek B: 154

9.

Poradnictwo psychologiczne
w szkole artystycznej
Organizator: Anna Nogaj
Dyskutant: Urszula Bissinger-Ćwierz
Budynek E: 126

indywidualnej podatno ci na sytuacje prowokacji i frustracji
III. Marcin Zajenkowski
Wpływanie na emocje innych u osób o ró nym poziomie inteligencji. Badania indywidualne i par
IV. Małgorzata Jędrasik-Styła
Samoocena nawykowego wpływania na emocje innych a wykonaniowa ocena zdolno ci
do rozpoznawania emocji. Badanie w ród psychologów w trakcie specjalizacji klinicznej
V. Rafał Styła
Wpływanie na emocje innych u psychoterapeutów

I.

Urszula Bissinger-Ćwierz
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Centrum źdukacji Artystycznej form specjalistycznego
wsparcia uczniów szkół artystycznych
II. Barbara Wojtanowska-Janusz
Problemy psychologiczne uczniów szkół muzycznych z perspektywy psychologa
III. Jarosław Mirkiewicz
Terapia schematów jako paradygmat skutecznych oddziaływa psychoterapeutycznych w ród
młodych muzyków
IV. Anna Kask
Wymiary i status to samo ci uczniów rednich szkół artystycznych w okresie adolescencji
V. Anna Nogaj
Inteligencja emocjonalna a strategie radzenia sobie ze stresem w ród uzdolnionej artystycznie
młodzie y
VI. Rafał Wro ski
Charakterystyka buntu młodzie czego młodzie y uzdolnionej artystycznie
VII. Mateusz Migut, Ziemowit Socha, Katarzyna M. Wyrzykowska
Psychologia muzyków a psychologia muzykuj cych. O uwarunkowaniach nieformalnych aktywno ci
muzycznych

Przerwa kawowa
16.30-17.00

Spotkania
Spotkanie Komitetu Programowego

Spotkanie Komitetu Programowego XXXV Zjazdu PTP w sprawie Uchwały Zjazdowej
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Budynek A: 23/24
10. Człowiek i społecze stwo
Sympozjum naukowe po wi cone
dorobkowi prof. K. Obuchowskiego
cz. II
OrganizatorŚ Stanisław Kowalik
Budynek A: 133

I.

Tadeusz Marek
Żunkcjonowanie sieci neuronalnych kory przedczołowej i ciała migdałowatego w warunkach stresu
II. Anna Brzezi ska
Uniwersalne i indywidualne potrzeby rozwojowe
III. Augustyn Ba ka
Wizja psychologii w kontek cie rozwoju indywidualnego i społecznego (na przykładzie Kazimierza
Obuchowskiego)
IV. Dyskusja i podsumowanie sympozjum

Sesje tematyczne
1.

17.00-18.30

Psychologia zarz dzania a
moralno ć i etyka w organizacjach
Prowadz cyŚ źl bieta Kasprzak

II.

Budynek B: 155

III.

I.

IV.

V.
VI.

2.

Psychologiczne aspekty religii
Prowadz cyŚ Agnieszka Kulik
Budynek E: 120

źl bieta Kowalczyk
Psychologiczne aspekty zarz dzania ró norodno ci w organizacjach biznesowych
Zofia Kabzi ska
Proporcja kobiet a konflikt i wyniki w zespołach pracowniczych
Beata Bajcar, Jolanta Babiak
Ukryte teorie przywództwa organizacyjnego i politycznego – struktura i uwarunkowania
Małgorzata Źobrowolska
Perspektywa zarz dzania a dysfunkcyjne zachowania organizacyjne i inne patologie w pracy osób
zatrudnionych w elastycznych formach
źl bieta Sanecka, Lidia Baran
Makiawelizm i subkliniczna psychopatia a oszustwa akademickie
Marta Znajmiecka-Sikora, Bogna Kędzierska
Postawa wobec ycia a oszukiwanie na studiach

Anna Tychmanowicz, Beata Zarzycka, Agata żo dziewicz
Religijno ć, warto ci oraz wertykalny i horyzontalny indywidualizm-kolektywizm
II. Michalina Sołtys, Hanna Koszewska
Style przywi zania do partnera a personalna relacja do Boga w ród osób dorosłych wyznania
katolickiego
III. Anna Szuta
I.
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Prezentacja koncepcji stadialnego rozwoju wiary według Jamesa W. Żowlera
IV. Anna Tychmanowicz
Osobowo ć a religijno ć w okresie pó nej adolescencji
V. Anna Szuta
Odnowa w Źuchu wi tym - zaburzenie rozwoju wiary czy forma religijno ci dojrzałej? Analiza
przypadku wspólnoty

3.

Źzieci i młodzie , jak im pomóc?
Prowadz cyŚ Anna Oleszkowicz
Budynek B: 154

4.

Agnieszka Wilczy ska
Młodzie na biegunach ycia społecznego. Przynale no ć i wykluczenie
II. Barbara Le niak
Psychologiczne uwarunkowania przemocy w ród uczniów gimnazjum
III. Izabela Tabak, Katarzyna Radiukiewicz
Czy warto chwalić dzieci?
IV. Natalia Liszewska, Karolina Horodyska, Urte Sochlz, Aleksandra Łuszczy ska
Znaczenie praktyk rodzicielskich reguluj cych diet dziecka wzgl dem masy ciała i diety dziecka.
Podłu ne badania diad rodzic-dziecko
I.

Psychologia sportu
Prowadz cyŚ Marek Graczyk

I.

Budynek B: 153

II.
III.

IV.
V.

VI.

Zuzanna Gazdowska, Dariusz Parzelski
Skuteczno ć treningu mentalnego i jego wpływ na wyniki sportowe w grupie młodzie y uprawiaj cej
gr w golfa
Malwina Zieli ska, Katarzyna Martowska
Psychologiczna charakterystyka osób uzdolnionych sportowo
Kamila Litwic-Kaminska
Ró nice w funkcjonowaniu w stresuj cych sytuacjach mi dzy zawodnikami wybranych
indywidualnych i dru ynowych dyscyplin sportowych
Katarzyna M. Skwarek, Adriana Zagórska
Wpływ kompetencji emocjonalnych trenera na współprac z zawodnikiem
Martyna Tadzik, Wojciech Tadzik
Współpraca psychologa sportu z trenerem w nurcie psychologii pozytywnej – autorski model pracy
z zawodnikami
Martyna Tadzik, Ludmiła Zaj c-Lamparska
Zdarzenia yciowe warunkuj ce przebieg karier sportowych kajakarzy
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5.

Psychologia pracy
Prowadz cyŚ Aleksandra Tokarz

I.
II.

Budynek E: 17
III.
IV.
V.

6.

I.

Stres i radzenie sobie w warunkach
naturalnych i ekstremalnych
Prowadz cyŚ Paweł Izdebski

II.

Budynek B: 156

III.

IV.

V.

20.00

Aleksandra Pepli ska, Aleksandra Mazurkiewicz
Psychologiczne determinanty i konsekwencje współczesnego modelu kariery zawodowej
Aleksander Hauzi ski
Zmieniaj cy si wiat a psychologiczne determinanty przywi zania do zawodu
Agnieszka Lipi ska-Grobelny
Psychologiczny portret pracownika portfolio
Maria Finogenow
Ocena pracy zawodowej i emerytury a zadowolenie z ycia i pracy w okresie pó nej dorosło ci
Barbara Mróz
Poczucie jako ci ycia w grupie kierowników i specjalistów - testowanie modelu MOA
Agata Kudlik, Ewa Czerniawska
L k a tendencyjno ć pami ci u osób zdrowych w warunkach stresora naturalnego
Maria Je ewska
Jako ć ycia ludzi pracuj cych na morzu
Agnieszka Skorupa
Ró nice indywidualne a adaptacja do sytuacji polarnej - na przykładzie uczestników Polskiej
Ekspedycji Polarnej na Spitsbergen
Irena Leszczy ska
Uwarunkowania stresu w pracy na platformach wiertniczych w Polsce a długoterminowe skutki
zdrowotne z perspektywy 20 lat. Mediacyjna rola dynamiki stresu i stylu radzenia sobie ze stresem
Aleksandra Łuczak
Stres zawodowy a zachowania antyzdrowotne i problemy ze zdrowiem kierowców samochodów
ci arowych

Imprezy towarzysz ce
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Godzina

09.00-09.45

Wydarzenie
Wykłady plenarne
Wykład plenarny ń
Prowadzenie: Janusz Reykowski
Budynek C: Aula Atrium
Wykład plenarny 2
Prowadzenie: Barbara Bokus
Budynek F: Aula Nova
Sympozja naukowe
11. Terapia Pourazowego Zaburzenia
Stresowego (PTSD)
Organizatorzy: Agnieszka Popiel,
Bogdan Zawadzki
Dyskutant: Krystyna Drat-Ruszczak
Budynek E: 17

PI TźK, ń9 WRZź NIA 2Ńń4
Wyst pienia – autorzy i tytuły
Shalom H. Schwartz
A research review on the relations between values and behavior in a multicultural perspective
Małgorzata Ko cielska
Nie dorosn ć do… infantylna osobowo ć naszych czasów

I.
II.
III.
IV.

V.

09.50-11.20

12. Współczesne kierunki rozwoju
psychologii sportu w Polsce. Cz ć I
Organizator: Dariusz Parzelski
Dyskutant: Marek Graczyk
Budynek A: 133

Agnieszka Popiel
Skuteczno ć i u yteczno ć terapii PTSŹ – wyniki programu TRAKT-I
Bogdan Zawadzki
Predyktory skuteczno ci terapii PTSŹ
źwa Pragłowska, Ida Źerezi ska
Terapia PTSŹ u osób po traumatycznym uszkodzeniu mózgu w wypadku komunikacyjnym
Maria Cyniak
Proces powrotu do zdrowia psychicznego ofiar wypadków drogowych poddanych psychofarmako- lub terapii ł cznej, z uwzgl dnieniem uogólnionego poczucia własnej skuteczno ci
oraz negatywnych przekona potraumatycznych
Maksymilian Bielecki
Procesy hamowania i przeł czanie mi dzy zadaniami a diagnoza i przebieg terapii
pourazowego zaburzenia stresowego - wyniki programu TRAKT

Ewa Serwotka, Julia Badowska, Aleksandra Pogorzelska, Maja Ryszkiewicz, Aleksandra
Zienowicz, Kamil Radomski, Tomasz Kurach
Psychologia w Sporcie Pozytywnym - alternatywne podej cie do współczesnego sportu
II. Marek Graczyk
Rola i zadania psychologa w Misji Olimpijskiej, na podstawie analizy wynikaj cej z
do wiadcze nabytych podczas uczestnictwa w pi ciu Igrzyskach Olimpijskich
III. Dariusz Parzelski
Specyfika diagnozy w psychologii sportu
18
IV. Marcin Kwiatkowski

I.

Diagnoza, monitoring i trening wybranych zmiennych psychologicznych i
psychomotorycznych
V. Małgorzata Sieka ska, Jan Blecharz
Kryzysy i sytuacje trudne – wyzwania czy zagro enia dla rozwoju sportowej kariery?
VI. Joanna Denus, Marzanna Herzig
Zastosowanie psychologii sportu w je dziectwie
13. Diagnoza psychologiczna – od podstaw po
istotne problemy szczegółowe
Cz ć IŚ Metody i strategie post powania
w praktyce diagnostycznej
Organizator: Alicja Czerederecka
Dyskutant: Anna Matczak
Budynek B: 153
14. wiadomo ć psychologiczna muzyków
OrganizatorzyŚ Julia Kale ska-Rodzaj,
Barbara Kami ska
Dyskutant: Małgorzata Chmurzy ska
Budynek E: 120

15. Źostrzec osob
Organizator: Agnieszka Maryniak

I.

Agnieszka Izdebska
Źiagnoza organizacji osobowo ci w uj ciu psychodynamicznym Ottona Kernberga
II. Alicja Czerederecka, Joanna Sta czak
Polska normalizacja testu Rorschacha według systemu źxnera – doniesienie z bada
III. źmilia Wrocławska-Warchala
Narz dzia do diagnozy AŹHŹ, depresji i zaburze ze spectrum autyzmu u dzieci
IV. Bartosz Szymczyk, Wojciech akowicz
Polska wersja słownika programu LIWC do psychologicznej analizy tekstu
Julia Kale ska-Rodzaj
Emocje przed-koncertowe a sukces sceniczny uczniów szkól muzycznych I i II stopnia
II. Małgorzata Chmurzy ska
Poczucie skuteczno ci, motywacje i atrybucje młodych pianistów
III. Monika Welc
Praca nad repertuarem jako proces przygotowania do wyst pu publicznego
IV. Ewa Klimas-Kuchtowa
System warto ci młodych muzyków w kontek cie planowania przyszłej kariery
V. Ró a Michalik
Sytuacja psychospołeczna studentów UMŻC w ocenie własnej
VI. Joanna Jemielnik
Rozwój, do wiadczenie, działanie w perspektywie bada narracyjnych współczesnych
muzyków
VII. Barbara Kami ska
Kształcenie psychologiczne muzyków – o konieczno ci zmian
I.

I.

Małgorzata więcicka, Małgorzata żambin
Źymensjonalne podej cie do analizy problemów szkolnych dziecka
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ŹyskutantŚ Małgorzata Ko cielska
Budynek B: 154

16. Psychologia lotnicza
Organizator: Hanna Bednarek
Dyskutant: Piotr Francuz
Budynek A: 135

17. Zastosowania metod neuroobrazowania
w badaniach psychologicznych
Organizator: Wojciech Dragan
Dyskutant: Artur Marchewka
Budynek B: 155

II. żra yna Kmita
Noworodek ze skrajnym wcze niactwem – jak dostrzec osob ?
III. Agnieszka Maryniak
Źo wiadczenia dzieci z zespołem Landau-Kleffnera i ich rodzin
IV. Katarzyna Schier, Jochen Hardt
Heraklesi – psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
V. Joanna Lessing-Pernak
Terapeutyczne wła ciwo ci miło ci i wolno ci
Olaf Truszczy ski
Percepcja wzrokowa pilotów w normalnych i trudnych warunkach atmosferycznych jako
czynnik modyfikuj cy operacje lotnicze
II. Marian Macander
Syndrom Air Show a wypadki lotnicze
III. Olaf Truszczy ski
Przeszukiwanie wzrokowe w warunkach dziennych, zmierzchowych i nocnych
IV. Hanna Bednarek
Wpływ sposobu przetwarzania informacji wzrokowej na utrat orientacji przestrzennej pod
wpływem złudzenia fałszywego horyzontu
V. Rafał Lewkowicz
Czas reakcji wzrokowo-ruchowej pilota jako miara tolerancji przeci e +ż(z)
I.

Jarosław Michałowski, Christiane A. Pane-Farre, Alfons O. Hamm
Jak strach wpływa na czujno ć i selektywno ć uwagi – badania z u yciem potencjałów
wywołanych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
II. Monika Riegel, Artur Marchewka, Anna Grabowska
Nencki Affective Word List (NAWL) – badania behawioralne oraz z zastosowaniem metody
funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
III. Wojciech Dragan, Jens Preussner
Neuronalne korelaty cech temperamentu wyró nionych w Regulacyjnej Teorii Temperamentu
IV. Łukasz Bola, Katarzyna Siuda, Małgorzata Papli ska, źwa Sumera, Katarzyna Jednoróg, Marcin
Szwed
Czytaj c wzrokiem i dotykiemŚ neuroplastyczno ć zachodz ca u osób widz cych w trakcie
nauki czytania alfabetem brajla
I.
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V. Katarzyna Jednoróg
Poznawcze i neuronalne korelaty rodzinnego ryzyka dysleksji u dzieci rozpoczynaj cych
nauk czytania
VI. Kamila Jankowiak-Siuda, Krystyna Rybarczyk, Łukasz uławski
Modulatory empatii bólu
18. Psychologia pracy i organizacji
Organizator: Anna Maria Zawadzka
ŹyskutantŚ Bohdan Ro nowski
Budynek B: 156

Warsztaty
1. Warsztat
Budynek E: 126
2. Warsztat
Budynek E: 128

11.20-11.50

3. Warsztat
Budynek E: 112
Przerwa kawowa

Bohdan Ro nowski
Styl orientacji zawodowej a zaanga owanie w prac w wolontariacie studenckim
II. Joanna Czarnota-Bojarska
Organizacyjne ródła zachowa obywatelskich w organizacji (OCB)
III. Anna Szabowska-Walaszczyk, Andrzej Brzozowski
„Mog wszystkoĄ”Ś o zwi zkach poczucia wpływu (empowerment) i zaanga owania
pracowników
IV. Aleksandra Tokarz, Sabina Jochymek, Diana Malinowska
Interwencje psychologiczne dotycz ce pracoholizmuŚ stan obecny i rekomendacje
na przyszło ć
V. Diana Malinowska, Aleksandra Tokarz
Wymiary pracoholizmu a determinanty motywacyjne i jako ć yciaŚ badania eksploracyjne
VI. Blanka Kondratowicz-Nowak, Anna Maria Zawadzka, Jakub Wierzbicki
Przekonanie o posiadaniu wolnej woli i jego korelaty w kontek cie pracy i organizacji
VII. Nina Andersz, Katarzyna Wojtkowska
Polska adaptacja narz dzi z obszaru psychologii organizacji i pracyŚ Survey of Perceived
Organizational Support i Work-Family Linkage
I.

Agata Groszek, Monika Rosi ska
Źialog Motywuj cy w pracy z dziećmi
Paweł Holas
Terapia poznawcza oparta na uwa no ci (MBCT) – nowe podej cie do zapobiegania nawrotom
depresji
Krzysztof Szostok, Adam Tarnowski
Platforma Test2ŹriveŚ badania kierowców wg aktualnej metodyki

21

Sesje tematyczne
7. Pomiar w psychologii. Adaptacja skal
Prowadz cyŚ Piotr Żrancuz

I.
II.

Budynek B: 154
III.
IV.
V.

8. Psychologiczne problemy osób chorych
somatycznie
Prowadz cyŚ Mariola Bidzan
11.50-12.50

I.
II.

Budynek B: 156
III.
IV.
V.

VI.

9. Z zagadnie psychopatologii
Prowadz cyŚ Lidia Cierpiałkowska
Budynek A: 133

Wiesława Sotwin, Iwona Pilchowska
Skala „Siła woli”
Damian Grabowski, Agata Chudzicka-Czupała, Mariola Paruzel-Czachura, Małgorzata Chrupała
Wst pna charakterystyka psychometryczna Skali Nieetycznych Zachowa Proorganizacyjnych (NZPO)
Bogusława H. Lachowska
Przekonania o własnej skuteczno ci członków rodziny w kontek cie jako ci ycia
Damian Grabowski, Agata Chudzicka-Czupała
Walidacja polskiej wersji Wielowymiarowego Profilu Etyki Pracy
Tomasz Wyrzykowski, Hubert Suszek
Wnioski z adaptacji kwestionariusza Symptom Checklist 90-R
Maria Ole
Odporno ć psychiczna a jako ć ycia młodzie y chorej przewlekle
Małgorzata A. Basi ska, Izabela żrzankowska, Zyta lesi ska
Pr no ć i strategie radzenia sobie ze stresem a wybrane aspekty psychologicznego
funkcjonowania młodzie y chorej onkologicznie
Małgorzata A. Basi ska
Osobowo ć typu Ź a funkcjonowanie w chorobie pacjentów chorych przewlekle
Natalia Treder, Mariusz Siemi ski, Marcin Żijałkowski, Krzysztof Jodzio
Charakterystyka osobowo ci pacjentów z zespołem takotsubo
Izabela Pawłowska, Aleksandra Łuszczy ska, Karolina Zarychta
Jako ć ycia w ród osób z rakiem płuc i jej psychospołeczne determinantyŚ badania podłu ne
w okresie 4 miesi cy po resekcji guza
Agnieszka Wo niewicz, Laura Bła ejewicz
Pr no ć a radzenie sobie ze stresem w grupie osób chorych na łuszczyc

Bogumiła Witkowska
Powrót do zdrowia w schizofrenii – zasoby podmiotowe i rodowiskowe
II. Źaria Biechowska, źdyta Orłowska
Źysfunkcje wykonawcze u pacjentów ze schizofreni
III. Katarzyna Wiktor-Sass
Obraz własnej choroby a zadowolenie z ycia osób choruj cych na schizofreni
I.
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IV. Barbara Nowakowska
L k przyszło ciowy a perspektywa czasowa u chorych na schizofreni paranoidaln
V. Konstantinos Tsirigotis, Wojciech żruszczy ski, Marta Afrodyta Tsirigotis-Maniecka
Płeć (rodzaj) a autodestruktywno ć po rednia
VI. Konstantinos Tsirigotis, Wojciech żruszczy ski, Marta Afrodyta Tsirigotis-Maniecka
Płeć (rodzaj) a autodestruktywno ć po rednia u osób po próbach samobójczych
10. Ciało w ró nych uj ciach
Prowadz cyŚ Stanisław Kowalik

I.
II.

Budynek B: 153
III.

IV.

V.

11. Osobowo ć a uzdolnienia
Prowadz cyŚ Andrzej Sękowski
Budynek E: 126

I.

II.

III.

IV.
V.

Małgorzata Lipowska, Mariusz Lipowski
Narcyzm i płeć psychologiczna jako moderatory zadowolenia z własnego wygl du m czyzn
Anna Szymanik
Kompleks Lolity jako zjawisko wzmacniane przez kompresj wiekow zachowa w okresie
dzieci stwa
Natalia Mazurkiewicz, Małgorzata Lipowska
Percepcja atrakcyjno ci własnego ciała przez młode kobiety dotkni te przewlekł chorob
stygmatyzuj c
Marta Kochan-Wójcik
Jak rodzina wpływa na cielesno ć kobiety? Ja cielesne matek i córek a cechy systemu
rodzinnego
Anna Kobierecka-Dziamska
Niezadowolenie z własnego ciała u kobiet. Rola relacji z matk i ojcem
Barbara Mróz
2Ń lat pó niej, czyli co zmienia si w osobowo ci. Badania podłu ne obrazu potrzeb i poczucia
sensu ycia u wybitnych aktorów polskich
Maria Aleksandrovich
Analiza porównawcza cech osobowo ci i form zachowa osobowo ciowych tancerzy z
Białoruskich, Rosyjskich i Polskich grup baletowych
Małgorzata Ku pit
Osobowo ciowe i emocjonalne aspekty funkcjonowania uczniów zdolnych i uzdolnionych –
analiza porównawcza
Karolina Machul, Katarzyna Martowska
Psychologiczna charakterystyka osób uzdolnionych aktorsko
Mirosław Źymon
Psychologiczne aspekty interpretacji muzycznej
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VI. Maria Ligocka, Magdalena Chęć, Agnieszka Samochowiec
Znaczenie nastroju w odbiorze emocjonalnym muzyki przez adolescentów
12. Wyzwania dla seniorów
Prowadz cyŚ Ludmiła Zaj c-Lamparska

I.
II.

Budynek B: 155
III.

IV.

V.

Sympozja naukowe
19. Twórczo ć i innowacyjno ć w edukacji –
perspektywa psychologiczna
OrganizatorŚ Andrzej Sękowski
ŹyskutantŚ Maria Ledzi ska

I.
II.
III.

Budynek E: 17
IV.
13.00-14.30
V.
VI.

20. Współczesne kierunki rozwoju
psychologii sportu w Polsce. Cz ć II
Organizator: Dariusz Parzelski

I.

Alina Wóycicka
Psychologiczne trudno ci zwi zane z zako czeniem działalno ci zawodowej
Aleksandra Jaszczak
Senior w sieci – porównanie deklarowanych i rzeczywistych kompetencji korzystania z
Internetu
Anna B k
Praktyczne wnioski z realizacji bada nad korzystaniem z Internetu w grupie osób w wieku
55+
Piotr Radkiewicz, Krzysztof Korzeniowski
Przemoc wobec starszych i niepełnosprawnych. Usprawiedliwianie i oboj tno ć na przemoc
jako pochodne indywidualnych do wiadcze i przekona o wiecie społecznym
Dariusz Szadkowski
Twórczo ć yciowa, aktywno ć codzienna a zadowolenie z ycia u seniorów

Andrzej Sękowski
Twórczo ć i innowacyjno ć jako predykatory osi gni ć w edukacji
Ewa Czerniawska
Konstruktywizm jako droga kształtowania innowacyjnego i kreatywnego uczenia si
Maria Ledzi ska
Wiedza i umiej tno ci meta-poznawcze jako jeden z warunków innowacyjno ci
Waldemar Klinkosz
Osi gni cia szkolne uczniów szkól gimnazjalnych i ich zainteresowania oraz osobowo ć
Beata Łubianka
Kreatywny nauczyciel w edukacji osób zdolnych
Tomasz Knopik
Nauczanie m dro ci w edukacji osób zdolnych
Ewa Moroch
Logofitness jako cielesny korelat logoterapii i podtrzymywania motywacji kobiet w procesie
aktywno ci fizycznej
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Dyskutant: Marek Graczyk
Budynek A: 135

21.Diagnoza psychologiczna – od podstaw po
istotne problemy szczegółowe
Cz ć IIŚ Standardy diagnozy
psychologicznej a kontekst kliniczny
praktyki diagnostycznej
Organizator: Maja Filipiak
Dyskutant: Bartosz Zalewski
Budynek B: 153

22.Współczesne nurty psychoterapii w Polsce
OrganizatorŚ żorgonia Wróbel-Sucharska
Dyskutant: Agnieszka Iwaszkiewicz
Budynek B: 155

Marcin Krawczy ski
Przygotowanie psychologiczne w opiniach zawodników „Klubu Polska” Londyn 2Ńń2
III. Dagmara Budnik-Przybylska, Jacek Przybylski
Trening relaksacji, elementy wizualizacji oraz parametry fizjologiczne
IV. Joanna Madey, Dorota Pietrzyk-Matus
Plusy i minusy współpracyŚ latanie w parze szybowcowej podczas zawodów głównej rangi
II.

Bartosz Szymczyk, Małgorzata Horn-Scheiner
Standardy diagnostyczne w Terapii RodzinŚ implikacje podej cia Evidence Based Assessment
II. Bartosz Zalewski, Aleksandra Kami ska
Standardy post powania psychologa w kontek cie diagnozowania osób staraj cych si
o uzyskanie statusu uchod cy w Polsce
III. Agata Potapska-Skwara
Metody psychometryczne w klinicznej diagnozie psychologicznej małych dzieci – aktualne
wyzwania diagnostyczne w pracy psychologa w O rodku dla Źzieci z Zaburzeniami
Neurorozwojowymi
IV. Maja Filipiak, Monika Tarnowska
Jak mo na realizować standardy dotycz ce planowania procesu diagnozy – na przykładzie
wst pnej diagnozy w praktyce poradni psychologicznej dla dorosłych

I.

I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

żorgonia Wróbel-Sucharska
Wspieranie budowania wiadomego i nie wiadomego przymierza terapeutycznego
Ryszard Chłopek
Podej cie systemowe w psychoterapii – podstawy pracy z rodzin
Aldona Czajkowska
Nowe zjawiska w psychoterapii dzieci i młodzie y
Joanna Duchniewicz
ISTŹP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) – od nowej idei do
zweryfikowanej metody
Agnieszka Iwaszkiewicz
Psychoterapia w czasach gender
źwa Źobiała
Psychoterapia pozytywna w uj ciu transkulturowym – wprowadzenie do metody
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23. Komunikowanie si w opiece zdrowotnej
Organizator: Anna Ratajska
ŹyskutantŚ Stanisław Kowalik
Budynek B: 156

I.
II.
III.

IV.

V.

24. Intrapsychiczne i interpersonalne
mechanizmy regulacji zachowania
w zaburzeniach osobowo ci
OrganizatorzyŚ Lidia Cierpiałkowska,
Beata Pastwa-Wojciechowska
Dyskutant: Krystyna Drat-Ruszczak

I.
II.

III.

Budynek A: 133
IV.
V.
VI.

Anna Ratajska
Komunikowanie si w opiece zdrowotnej na przykładzie wybranych modeli konsultacji
Marek Motyka
Wybrane zało enia komunikacji terapeutycznej z pacjentem
Maria Rogiewicz
Wyzwania komunikacyjne. Rodzina, pacjent chory na chorob nowotworow – pro ba,
rezygnacja z uporczywej terapii
Magdalena Horode ska, Paweł żrabowski, Agnieszka Wójcik
Warsztaty w ramach projektu „Umieranie-Ludzka Rzecz” jako propozycja kształcenia
przeddyplomowego na uczelniach medycznych
Magdalena Lewandowska, Anna Ratajska, Agnieszka Wo niewicz, Łukasz Warchoł
Inicjatywa tEACH oraz CKK - pierwsze spotkanie diagnostyczne nauczycieli komunikacji
klinicznej w Polsce. Wyniki ewaluacji
Krystyna Drat-Ruszczak, Ró a Bazi ska
Inteligentni, zimni, li? O narcystycznej negacji ciepła
Źominika żórska, źmilia Soroko
U yteczno ć modelu przetwarzania do wiadczenia emocjonalnego w diagnozie poziomów
organizacji osobowo ci
Iwona Grzegorzewska
Indywidualne i rodowiskowe predyktory eksternalizacji i internalizacji problemów u
dorastaj cych
Beata Pastwa-Wojciechowska
Struktura czynnikowa psychopatii na podstawie bada skazanych kobiet i m czyzn w Polsce
Lidia Cierpiałkowska, Jarosław żroth
Oblicza psychopatii a organizacja osobowo ci neurotycznej i borderline
Jarosław żroth, Marta Andrałojć
Wczesne predyktory psychopatii

25. Wokół teorii warto ci Shaloma Schwartza I. Janusz Reykowski
OrganizatorzyŚ Jan Cieciuch, Paweł Boski
Warto ci jako ródła konfliktów politycznych
Dyskutant: Schalom Schwartz
II. Zbigniew Zaleski
Warto ci w kontek cie społecznym i finansowym/ekonomicznym
III. Magdalena emojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski, Jan Cieciuch, Joanna Ró ycka, Melania
Budynek E: 120
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Chargazia, Murnizam H.J. Halik, Dzintra Ilisko, Narine Khachatryan, Kadi Liik, Elena Paspalanowa,
Habib Tiliouine, Ha Khanh Truong
Struktura i równowa no ć pomiaru nowych warto ci Schwartza mierzonych przy pomocy
klasycznego PVQ-40 w 27 krajach
IV. Jan Cieciuch
Rozwój warto ci w dzieci stwie. Badania poprzeczne i podłu ne
V. Paweł Boski
Kompletno ć czy brakuj ce elementy w kolistej teorii warto ci Shaloma Schwartza?
26. Metody badawcze w psychologii
pozytywnej
Organizator: Marlena Kossakowska
ŹyskutantŚ Mariusz Zięba
Budynek B: 154

I.

II.
III.

IV.

V.
VI.

Warsztaty
4. Warsztat
Budynek E: 128
5. Warsztat
Budynek E: 126

Marlena Kossakowska, Margaret L. Kern, Julie Butler
PERMA Profil – krótka metoda do badania dobrostanu w uj ciu koncepcji teoretycznej
PERMA Martina Seligmana
Dominika Kara , Jan Cieciuch, Corey L.M. Keyes
Polska adaptacja kwestionariusza Mental Health Continuum (MHC-SF) Keyesa
Małgorzata Najderska, Jan Cieciuch
Polska adaptacja kwestionariusza do pomiaru mocnych stron charakteru z zasobów
International Personality Item Pool
Teresa Chirkowska-Smolak
Polska adaptacja kwestionariusza UWES do pomiaru zaanga owania w prac W. Schaufeliego
i A. Bakkera
Mariusz Zięba
Polska adaptacja Change in Outlook Questionnaire – wyniki wst pne
Alicja Malina
Skala Osobistej Adaptacyjno ci – polska adaptacja skali do pomiaru pr no ci Lifespan
Individual Resilience Scale (LIRS) C. Harms, J. A. Pooley, L. Cohen

Beata Mie kowska, Małgorzata Kraususka, źl bieta Pakoca
TRE – ćwiczenia uwalniaj ce napi cie ciała spowodowane traum
Diana Fecenec, Aleksandra Jaworowska
Nowe narz dzie do badania rozwoju i inteligencji małych dzieciŚ Skale Inteligencji i Rozwoju dla
Dzieci w wieku Przedszkolnym IDS-P

Spotkania
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Zebranie sekcji PTP
Budynek F: Aula Mikotoksyn
Prezentacja ksi ki
Budynek F: Aula Nova
14.30-15.30

15.30-16.15

16.15-16.45

16.45-17.45

Przerwa obiadowa
Wykłady plenarne
Wykład plenarny 3
ProwadzenieŚ Andrzej Sękowski
Budynek C: Aula Atrium
Wykład plenarny 4
ProwadzenieŚ źdward Nęcka
Budynek F: Aula Nova
Przerwa kawowa
Dyskusja panelowa sponsorowana
PBS Sp. z o.o.
Prowadz cyŚ Piotr Stankiewicz
Budynek F: Aula Mikotoksyn
Sympozja naukowe
27. Rodzicielstwo jako wyzwanie. Cz ć I
Organizator: Mariola Bidzan
ŹyskutantŚ Małgorzata Lipowska
Budynek A: 133

28. Kreacja zmiany w psychoterapii

Walne zebranie Sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Źorosłego PTP
Czy warto dzisiaj czytać klasyków? Prezentacja ksi ki Profesora Stefana Szumana „Osobowo ć
i charakter”

Jürgen Margraf
Current Developments in German Psychology
Małgorzata Kossowska
Motywacyjne ródła uprzedze

Profesjonalne badania społeczne – współpraca nauki i biznesu
Uczestnicy dyskusji:
Anna Pokorska, Marcin Spławski, Arkadiusz Janeczko, Mikołaj Cze nik, Alicja Malina
Mariola Bidzan
Przedwczesne i opó nione rodzicielstwo – psychologiczne predyktory funkcjonowania jako
rodzic. Zyski i straty
II. Magdalena Podolska
Źepresja okołoporodowa a rodzicielstwo. Czy mo na zostać dobrym rodzicem do wiadczaj c
depresji okołoporodowej?
III. Paulina Pawlicka
Czy poród ma znaczenie? Przebieg porodu i styl przywi zania matki a budowanie wi zi
z dzieckiem w pierwszym półroczu jego ycia
IV. Joanna Koss, Mariola Bidzan, Łucja Bieleninik
Wi czy nie wi …? Kształtowanie si wi zi emocjonalnej z dzieckiem u kobiet cierpi cych
na depresj okołoporodow
I.

I.

Krzysztof Mariusz Ciepli ski
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OrganizatorŚ Krzysztof Mariusz Ciepli ski
Dyskutant: Agnieszka Kulik
Budynek B: 155

29. Umacnianie – nowe perspektywy
w pomocy psychologicznej dla osób
choruj cych psychicznie
OrganizatorŚ Paweł Bronowski
ŹyskutantŚ Stanisława Steuden
Budynek A: 135

30. Komunikacja werbalnaś bł dy
i dezinformacje w procesie rozumienia
przekazów
OrganizatorŚ Józef Maciuszek
ŹyskutantŚ Źariusz Źoli ski
Budynek E: 17

31. Bliskie zwi zki w zmieniaj cym si
wiecie
Organizator: Eugenia Mandal
Dyskutant: Krystyna Doroszewicz

Procesy zmiany osobistej w uj ciu psychodramy
źl bieta Masiak
Improwizacja – kreacja – kreatywno ć. Uruchamianie i wzmacnianie zasobów pacjenta
w procesie muzykoterapii improwizacyjnej
III. Piotr Szczukiewicz
Zastosowanie intencji paradoksalnej w terapii zaburze
IV. Katarzyna Chełmecka
My lenie pozytywne jako proces stymulowania, generowania i wprowadzania zmiany osobistej

II.

Paweł Bronowski
Czy mo na wyzdrowieć ze schizofrenii?
II. Jan Czesław Czabała
Programy edukacyjne w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie
III. Jacek Bednarzak
„Umacnianie” z perspektywy osoby z do wiadczeniem choroby psychicznej
IV. Katarzyna Wiktor-Sass
Poczucie umocnienia u osób choruj cych psychicznie w wietle bada empirycznych
I.

Józef Maciuszek, Romuald Polczyk
On tego nie zrobiłś czyli o pami ciowym efekcie negacji przy stwierdzaniu niewyst pienia
pewnych zachowa
II. Konrad Maj
Zobaczyć znaczy uwierzyć? Sugestia i dezinformacja w przekazie wideo
III. Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk
źfekt wzmocnionej autoafirmacji a sugestialno ć interrogatywna
IV. Michał Chmiel
Preferencja wieloznaczno ci syntaktycznej i leksykalnej w kontek cie ró nic intrai interindywidualnych w nat eniu potrzeby poznawczego domkni cia

I.

I.
II.

Sylwia Wacławik
„Źouble income, no kids” – motywacje do wyboru bliskich zwi zków bez dzieci
Dominika Ochnik
Bliskie zwi zki w pojedynk - identyfikacja z kategori społeczn singiel
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Budynek B: 153

32. Psychologia decyzji: ryzyko i inklinacje
poznawcze
OrganizatorŚ Tomasz Zale kiewicz
ŹyskutantŚ Agata ż siorowska
Budynek E: 126

33. Macierzy stwo, ojcostwo, rodzina
w okresie postmodernizmu
Organizator: Anna Knobloch-Gala
Dyskutant: Maria Turcza
Budynek B: 156

34. Zachowania ywieniowe oraz
nienormatywna masa ciała dzieci
i młodzie yŚ Żakty, prognozy, zagro enia,
interwencje…
OrganizatorŚ Beata Ziółkowska

III. Dagna Kocur
Satysfakcja w bliskim zwi zku a czytelnictwo współczesnej literatury erotycznej (na
przykładzie powie ci „5Ń twarzy żreya”)
IV. Eugenia Mandal, Anna Latusek
Postawa wobec miło ci, makiawelizm, kobieco ć, m sko ć, l k i style przywi zania u osób
wykazuj cych skłonno ć do cz stego porzucania partnerów w bliskich zwi zkach
I.

Jakub Traczyk
Zdolno ci obliczeniowe w przetwarzaniu informacji numerycznych a ocena
prawdopodobie stwa i percepcja ryzyka
II. Katarzyna Sek ci ska, Źominika Maison
Skłonno ć do ryzykownych decyzji finansowych jednostki a jej perspektywa czasowa i
nastawienie regulacyjne
III. Agata Sobków, Czesław Nosal
Czy zdolno ci umysłowe (intuicja i inteligencja) wi
z podatno ci na heurystyki i inklinacje
poznawcze?
IV. Tomasz Zale kiewicz, Agata ż siorowska, Katarzyna Stasiuk, Renata Maksymiuk, Yoram Bar-Ta
Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta na przykładzie
oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomii
Anna Knobloch-Gala
Struktura rodziny: fakty, mity i historia
II. Maria Kujawa
Macierzy stwo z perspektywy psychologa rozwojowego
III. Adrian Kurcbart
Ojcostwo w kontek cie relacji mał e skiej
IV. Barbara Chuchacz, Katarzyna Przybylska, Piotr Ozaist
Oblicza macierzy stwa i ojcostwa w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
I.

I.

II.

Beata Ziółkowska
Czy jestem chora? Spostrzeganie przez nastolatki nienormatywnej masy ciała w kategoriach
choroby
Julita Wojciechowska
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Dyskutant: Julita Wojciechowska
Budynek B: 154

Takie dzieci jak ich rodzice… Zachowania ywieniowe dzieci a styl funkcjonowania ich
rodziców
III. Agata Juruć
Dlaczego to takie trudne? Leczenie i terapia otyło ci u dzieci i młodzie y
IV. Dorota Mroczkowska
Nieprawidłowe zachowania ywieniowe oraz nienormatywna masa ciała okresu adolescencji.
Perspektywa terapeutyczna

Sesje plakatowe
Hall Sali Senatu i Rektoratu
1. Relacje w rodzinie i w pracy
Prowadz cyŚ źl bieta Napora

2.

Młodzi doro li
Prowadz cyŚ Hanna Liberska

I.

Dorota Rutkowska, Anna Olejniczak
źgzocentryczna motywacja zachowa prospołecznych a przyjmowanie perspektywy innych
ludzi
II. Adam Kucharski
Temperamentalne i osobowo ciowe uwarunkowania zachowa humorystycznych w relacjach
interpersonalnych
III. Paulina Szyma ska
Co w rodzinie to w pracy – relacja mi dzy rodowiskiem rodzinnym i zawodowym w
kontek cie posiadanych zasobów osobistych
IV. Dorota Suwalska-Barancewicz
Typy zwi zków partnerskich ze wzgl du na wymiary przywi zania i zale no ć od partnera
V. Izabela Krejtz, Marzena Rusanowska, Paweł Holas, John B. Nezlek, Natalia Szczepanik
Poczucie wdzi czno ci a codzienne funkcjonowanie
VI. Sabina Kołodziej, Anna Baczy ska
Rola emocji oraz indywidualnego stylu wywierania wpływu w grupowym podejmowaniu
decyzji
VII. Jarosław Jastrzębski, źmilia Zyskowska, Katarzyna Włodarska
System emocjonalny a jako ć relacji w bliskich zwi zkach
Agata Celi ska-Miszczuk, Lidia Anna Wi niewska
Siły charakteru osób o ró nym poziomie pr no ci osobowej. źmpiryczne badania studentów
II. Ewa Mło niak
Uprzedmiotowienie ciała w narracjach młodych dorosłych

I.

31

III. Aleksandra Źembi ska, Źominika Ochnik
Wybrane psychologiczne uwarunkowania sposobu korzystania z Internetu przez studentów
IV. Barbara Pietryga
Poziom wiedzy młodzie y studiuj cej na temat transplantologii a subiektywne poczucie
zdrowia w uj ciu funkcjonalnym
V. Emilia Soroko, Katarzyna Adamczyk
Posiadanie vs brak partnera yciowego, konstrukt Ja a zdrowie psychiczne młodych dorosłych
VI. Agata Celi ska-Miszczuk
Style radzenia sobie ze stresem osób o ró nym poziomie osobowej pr no ci. Badania
empiryczne studentów
VII. Maria Chełkowska, Aneta Kałmuk
Naiwna koncepcja talentu – doniesienie z bada
VIII.Paulina Sukiennik, Martyna Terebus
System emocjonalny a postawy wobec miło ci
3.

Wpływ wiatła na funkcjonowanie
psychiczne człowieka
Prowadz cyŚ Irena Iskra-Golec

I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

4.

Diagnoza, metodologia
Prowadz cyŚ Jan Chodkiewicz

I.
II.

Krystyna żolonka, Anna Wa na
Negatywny wpływ wiatła niebieskiego na stan emocjonalny u kobiet
Joanna W troba, Krystyna żolonka
wiatło białe i wiatło niebieskie w ocenie pracownic biura – eksperyment terenowy
Irena Iskra-Golec, Patrycja Siemiginowska
Wpływ wiatła niebieskiego na stan afektywny u typów porannych i wieczornych
Patrycja Siemiginowska, Joanna W troba
Wpływ wiatła niebieskiego na stan afektywny w zale no ci od typu okołodobowego (circadian
type)
Anna Wa na, Irena Iskra-Golec
Pozytywny wpływ wiatła niebieskiego na stan afektywny u m czyzn
Konrad S. Jankowski, Christian Vollmer, Magdalena Linke, Christoph Randler
Ró nice w czasie słonecznym w obr bie danej strefy czasowej wpływaj na rytm snu-czuwania
i aktywno ci społecznej, ale nie na preferencj poranno ciŚ doniesienia z bada polskoniemieckich
Katarzyna Łapkiewicz
Testy sprawno ci poznawczej i psychomotorycznej do oceny efektów zm czenia
Aleksandra Jaworowska
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Polska adaptacja Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego LBQ
III. Magdalena Linke, Małgorzata Jędrasik-Styła, Agnieszka Ciołkiewicz, Rafał Styła, Dorota
Parnowska, Anna Gruszka, Mirella Denisiuk, Marek Jarema, Adam Wichniak
Wła ciwo ci psychometryczne polskiej, akademickiej wersji baterii testów poznawczych
MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB)
IV. Martyna żębska-Tołoczko
Analiza czynnikowa polskiej wersji Behavior Rating Inventory of Executive Function Parent
Form dla dzieci
V. Anna Cwojdzi ska
Mózgowe systemy emocjonalne, jako podstawa zachowa . Neuroafektywna Skala Osobowo ci
VI. Jan Chodkiewicz
Polska adaptacja Skali Bólu Psychicznego Holdena i współpracowników
VII. Iwona Konkel, Dominika Borowa, Christine Robitschek
Polska adaptacja Skali Inicjatywy Rozwoju Osobistego (PGIS) Christine Robitschek
VIII. Wacław B k
Polska adaptacja kwestionariusza STAXI-2 do badania stanu, cechy, ekspresji i kontroli zło ci
IX. Paweł Kleka
Skracanie kwestionariuszy psychologicznych w oparciu o metody probabilistyczne (IRT)
X. Marlena Kossakowska, Dominika Borowa, Christine Robitschek
Polska walidacja kwestionariusza PGIS II (Personal Growth Initiative Scale-II)
XI. Urszula Brzezi ska
Profesjonalna kompetencja diagnostyczna jako wyznacznik efektywnego stosowania testów
w praktyce zawodowej. Standardy dla u ytkowników testów psychologicznych w biznesie
EuroTest - WO (polska adaptacja projektu EFPA)
XII. Joanna żrzymała-Moszczy ska
Participatory Action Research jako narz dzie projektowania trafnych społecznie bada
w psychologii – case study
XIII. Zuzanna Wałach-Bi ta
Poczucie dru ynowej skuteczno ci i satysfakcja w sporcie – narz dzia do badania procesów
grupowych
XIV. Krystian Barzykowski
Metodologiczne wyzwania bada mimowolnych wspomnie autobiograficznych
XV. Małgorzata Turska
Charakterystyka polskiej wersji Skali Moralnego Nieanga owania si w Sporcie (MŹSS)
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Dyskusje panelowe
Prowadz cyŚ Jan Strelau
Budynek A: Aula Atrium
17.50-19.20
Prowadz cyŚ żrzegorz Króliczak
Budynek F: Aula Nova

20.00

Źeterminanty i konstrukty opisu ró nic indywidualnych – ich znaczenie dla diagnozy
psychologicznej oraz rola jako predyktorów zachowania i patologii
Uczestnicy dyskusji:
Jerzy Brzezi ski, źdward Nęcka, Czesław Nosal, Włodzimierz Oniszczenko, Bogdan Zawadzki
W jakim stopniu wiedza o aktywno ci mózgu pozwala nam zrozumieć zachowanie człowieka?
Uczestnicy dyskusji:
Agnieszka Maryniak, Tadeusz Marek, Piotr Żrancuz, Michał Harciarek

Imprezy towarzysz ce
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Godzina

09.00-09.45

Wydarzenie
Wykłady plenarne
Wykłady plenarny 5
ProwadzenieŚ Adam Niemczy ski
Budynek C: Aula Atrium
Wykład plenarny 6
ProwadzenieŚ Janusz Trempała
Budynek F: Aula Nova
Sympozja naukowe
35. Źeficyt wi zi – problemem
współczesnych ludzi
OrganizatorŚ Małgorzata Ko cielska
Dyskutant: Barbara Bokus

SOBOTA, 2Ń WRZź NIA 2Ńń4
Wyst pienia – autorzy i tytuły
Mariola Łaguna
Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów
Stanisław Kowalik
Konfrontacja globalizacyjnego ładu społecznego z psychologiczn koncepcj rozwoju człowieka

I.
II.
III.

Budynek A: 135
IV.
V.
09.50-11.20

36. Indywidualne i społeczne aspekty
funkcjonowania emocjonalnego. Cz ć I
Organizator: Aleksandra Jasielska
ŹyskutantŚ Źorota Szczygieł

I.
II.
III.

Budynek B: 153
IV.
V.
VI.

Bassam Aouil
żłód wi zi tematem pomocy psychologicznej on-line
Anna Kobierecka-Dziamska
Źeficyt wi zi rodzinnych a Ja cielesne u kobiet
Ewa Wyrzykowska
Źeficyt wi zi i to samo ci a uzale nienie od alkoholu
Kinga Mickiewicz
Relacje przywi zaniowe w rodzinach zast pczych spokrewnionych
Małgorzata Ko cielska
Nadzieja wi zi
Monika Wróbel
Podobie stwo mi dzy nadawc i odbiorc a przebieg zara ania afektywnego
Kinga Grzywacz
źmocjonalno ć senna. Wybrane formalne wła ciwo ci marze sennych
Mariusz Zięba
Ton afektywny w autonarracjach
Źominika żórska
Procesy przetwarzania do wiadczenia relacyjno-emocjonalnego: od aktywacji do refleksji
Dorota Kalka
Jako ć ycia a radzenie sobie sprzyjaj ce zdrowiu u osób z cukrzyc typu 2 – rola emocji
Aleksandra Jasielska
Konotacja 35
emotywna synonimów – „zaskoczenie”/”zdziwienie”

37. Współczesna psychologia moralno ci
OrganizatorŚ Michał Parzuchowski,
Bogdan Wojciszke
Dyskutant: Bogdan Wojciszke

I.
II.
III.

Budynek E: 120
IV.

V.
VI.

38. Zaanga owanie w prac i przywi zanie
do organizacji
OrganizatorzyŚ Mariola Łaguna,
Sylwiusz Retowski
ŹyskutantŚ Agata Wołowska
Budynek B: 156

I.
II.
III.
IV.

V.

39. Metodologiczne aspekty współczesnych
bada psychologicznych
Organizator: Jolanta Rytel
Dyskutant: Lidia Grzesiuk
Budynek B: 154

Bogdan Wojciszke
Psychologia ocen i zachowa moralnych
Michał Parzuchowski
Co wiemy o asocjacyjnej naturze moralno ci?
Aleksandra Szymków-Sudziarska
Uciele nienie s dów wspólnotowych i moralnych
Aleksandra Cisłak
Jak hierarchia społeczna kształtuje oczekiwania i wnioski dotycz ce moralno ci i
kompetencji innych?
Konrad Bocian
Wpływ własnego interesu na moralne oceny cudzych zachowa
Wiesław Baryła
Moralne licencjonowanie czy moralna spójno ćŚ nast pstwa przyzwoitego zachowania
Mariola Łaguna, źmilia Mielniczuk, Adam ali ski, Karolina Wałachowska
Przywi zanie do organizacji i zaanga owanie w prac Ś Problemy z tłumaczeniem terminów
Teresa Chirkowska-Smolak
„Stare wino w nowej butelce”? Redundancja poj ć w psychologii organizacji
Małgorzata Chrupała-Pniak, Damian Grabowski
Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaanga owania pracowników
Sylwiusz Retowski, Małgorzata Paj czkowska
Samoocena pracowników jako predyktor przywi zania organizacyjnego i postaw niejawnych
wobec organizacji
Mariola Łaguna, źmilia Mielniczuk, źwa Wuszt
Czy przywi zanie do organizacji sprzyja podejmowaniu szkole przez pracowników?

źl bieta Aranowska
Źylematy wokół poj cia rzetelno ci narz dzi psychologicznych
II. Ewa Rzechowska
O naturze bada nad transformacjami procesówŚ zmieniaj cy si człowiek w zmieniaj cym
si wiecie
III. źwa Rzechowska, Kamila Król
Techniki eksploracji danychŚ w poszukiwaniu narz dzi ujawniaj cych reguły zmian
I.
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w indywidualnych cie kach ycia i w rozwoju osobowym człowieka
IV. Jolanta Rytel
Problemy z trafno ci Ś czym jest trafno ć i jak powinno si j ustalać?
V. Agnieszka Szyma ska
Modele SEM - zało enia formalne
40. Współczesne kierunki rozwoju
psychologii sportu w Polsce. Cz ć III
Organizator: Dariusz Parzelski
Dyskutant: Marek Graczyk

I.
II.
III.

Budynek A: 133
IV.

V.

VI.

41. Dynamika zmian w diagnozie, terapii,
interwencji i rehabilitacji
psychologicznej w kardiologii XXI wieku
OrganizatorŚ Alicja Nasiłowska-Barud
Dyskutant: Roman Ossowski
Budynek E: 17

Marcin Kochanowski
Decyzje ryzykowne w sporcie
Patrycja Sroka-Oborska
Czynniki psychiczne determinuj ce poziom osi gni ć sportowych
Michał żrocki
Poziom własnej skuteczno ci, samooceny oraz stylów zachowania si u polskich s dziów
piłkarskich poziomu profesjonalnego i amatorskiego
Bartosz Mitka
Sposoby radzenia sobie z kontuzj w sporcie przez zawodników posługuj cych si
okre lonym rodzajem autonarracji
Joanna Basiaga-Pasternak
Schematy poznawcze a regulacja emocjonalna i radzenie sobie ze stresem u dziewcz t
i chłopców uprawiaj cych sport
Julia Badowska
Wsparcie społeczne, samoocena i poczucie szcz cia u zawodników trenowanych przez
trenera lub rodzico-trenera

Alicja Nasiłowska-Barud, Irena D. Karwat
Źiagnoza, terapia, interwencja i rehabilitacja psychologiczna wczoraj i dzi w chorobach
układu kr enia
II. Małgorzata Barud, Jacek Kurzepa
Zmienno ć czynników ryzyka chorób układu kr enia
III. Judyta Jabło ska-Brzozowska
Charakterystyka psychologiczna chorych z zaburzeniami rytmu serca, leczonych
nowoczesnymi metodami kardiologii inwazyjnej
IV. Valentina Żedorovich, Alena Stefa ska, Alicja Nasiłowska-Barud, Mariola uk
Umiejscowienie kontroli bólu a l k i depresja u kobiet z chorob niedokrwienn serca
pracuj cych i niepracuj cych zawodowo
I.
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V. Mariola uk, Małgorzata Barud, Valentina Żedorovich
Zastosowanie sztuki na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
VI. Tadeusz Szaniawski
Wsparcie duchowe człowieka cierpi cego w chorobach układu kr enia
42. Diagnoza psychologiczna – od podstaw
po istotne problemy szczegółowe
Cz ć IIIŚ Źiagnoza dla potrzeb
opiniowania s dowego – wyzwania
uniwersalne i sytuacyjne
Organizator: Alicja Czerederecka
Dyskutant: Maria Kujawa

I.

II.
III.
IV.

Budynek B: 155
V.
VI.

11.20-11.50

11.50-12.50

Warsztaty
6. Warsztat
Budynek E: 126
7. Warsztat
Budynek E: 128
8. Warsztat
Budynek E: 112
Przerwa kawowa
Wykład
ProwadzenieŚ Andrzej Sękowski
Budynek C: Aula Atrium
Wykład sponsorowany

Justyna Trepka-Starosta, Agnieszka Roszkowska
Standardy opiniowana i procedury diagnostyczne prowadzone wobec kandydatów na
rodziców adopcyjnych
Alicja Czerederecka
Opiniowanie psychologiczne w sprawach dotycz cych uregulowania opieki nad dzieckiem
Magdalena Przysta ska, Monika Zielona-Jenek
Opiniowanie psychologiczno-seksuologiczne sprawców czynów pedofilnych
Teresa Ja kiewicz-Obydzi ska, źwa Wach
Opiniowanie psychologiczne w sprawach dotycz cych zezna wiadków
Agnieszka Ha , Tomasz Rajtar
Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach nieletnich
Danuta Rode
Teoretyczne i metodologiczne problemy psychologicznego opiniodawstwa s dowego
w sprawach dotycz cych przemocy w rodzinie (art. 2Ń7)

Anna Bui Ngoc
Wybrane metody psychoterapii oparte na wynikach bada naukowych
Marek Motyka
żrupa Balinta jako narz dzie doskonalenia umiej tno ci terapeutycznej relacji
Iwona van Buuren, Aleksandra Musielak-Dobrowolska
Wpływ reklamy na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym

Rainer Riemann, Martin Diewald, Frank M. Spinath
TwinLife: Twin Family Study on Social Inequality
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Alfa Electronics
Budynek F: Aula Atrium
Sesje tematyczne
13. Konteksty pracy psychologa klinicznego
Prowadz cyŚ Maja Lis-Turlejska

Piotr Majchrzak
Psychologia pracy i psychologia transportu - nowe rozporz dzenie, nowe wytyczne, nowe
mo liwo ci
I.
II.

Budynek A: 153
III.
IV.
V.

14. Pomiar w psychologii. Gromadzenie i
analiza danych
Prowadz cyŚ Jerzy Brzezi ski

I.
II.

Budynek B: 154
III.

IV.

V.
VI.

15. Psychoterapia i praca kliniczna

I.

Maja Lis-Turlejska
Poziom objawów potraumatycznych w ród osób, które prze yły II wojn wiatow
Łukasz Tana , Małgorzata Kabas
Uznanie społeczne jako czynnik chroni cy przed rozwini ciem zaburzenia po stresie
traumatycznym
źwa Wach, Teresa Ja kiewicz-Obydzi ska
Wpływ osób trzecich na decyzj samobójstwa – wyzwanie dla psychologów s dowych?
źl bieta Talik, Bartłomiej Skowro ski
Uwarunkowania poczucia jako ci ycia u osób skazanych
Agnieszka Ogonowska
Uzale nienia medialneŚ uwarunkowania psychologiczne i socjokulturowe
Barbara Ci kowicz
IRT jako alternatywa dla Klasycznej Teorii Testu
Tomasz Grzyb
źksperyment polowy jako metoda badawcza w psychologii społecznej – zapomniane
dziedzictwo?
Krzysztof Fronczyk
Identyfikacja osób odpowiadaj cych w sposób losowy lub nieuwa ny w kwestionariuszach
osobowo ci na podstawie wska nika sabotowania Cattella
Maria Rafalak
Analizy IRT Neutralnego Kulturowo Testu Inteligencji Cattella CFT 20-R z my l
stworzenia komputerowego testu adaptacyjnego
Karolina żłogowska
Pomiar przywi zania w okresie pó nego dzieci stwa – adaptacja skali Security Scale
Marek Niezna ski
Zjawisko fałszywych rozpozna w uj ciu teorii rozmytego ladu. Program bada
z wykorzystaniem metod modelowania wielowymiarowego
Agnieszka Zawadzka, Dorota Wysok
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Prowadz cyŚ Agnieszka Popiel
Budynek B: 155

16. Pomoc psychologiczna
Prowadz cyŚ Lidia żrzesiuk
Budynek B: 156

17. Wokół narracji
Prowadz cyŚ Małgorzata ToeplitzWiniewska
Budynek E: 17

Metapoznawczy model zaburze psychicznych oraz jego implikacje w praktyce klinicznej
II. Emilia Rutkowska, Bernadeta Lelonek-Kuleta
Podej cie poznawczo-behawioralne w pracy z pacjentami z problemem hazardu – teoria
i praktyka
III. Anna M. Ziółkowska, Przemysław B bel
Klasyfikacja behawioralnych technik leczenia fobii
IV. Anna Brytek-Matera
Wyst powanie zachowa ortorektycznych u pacjentek z zaburzeniami od ywiania leczonymi
ambulatoryjnie
V. Julita witalska
Perwersja w uj ciu analitycznym – studium przypadku
VI. Agnieszka Bo ek
Portret pacjenta zgłaszaj cego si do psychoterapeuty w du ym mie cie na pocz tku XXI
wieku
Olga B k
źfekty szkolenia studentów psychologii w zakresie udzielania informacji zwrotnych klientom
II. Monika Biała
Interwencja w diagnozie – do wiadczenia psychologa poradni psychologiczno-pedagogicznej
III. Paweł Holas
Terapie oparte na uwa no ci, mechanizmy i skuteczno ć
IV. Hubert Suszek, Rafał Styła, Lidia żrzesiuk, Krzysztof Krawczyk, Małgorzata Rutkowska
Aktualny obraz psychoterapii w Polsce. Wyniki ogólnopolskiej ankiety
I.

I.
II.
III.
IV.
V.

Agnieszka Mielniczuk
Żantazja w teorii i badaniach polskich pionierów psychologii. Źylematy czy inspiracje?
Mariola Paruzel-Czachura
Wertykalna spójno ć moralna – doniesienie z trzech bada
Małgorzata Ch dzy ska
Wzorce aktywno ci w narracjach rodzinnych – tworzenie wspólnoty znacze
Marta Piwowarczyk
Wpływ płci i rodzaju na wspomnienia autobiograficzne
Małgorzata Puchalska-Wasyl
Źialog z sob ? O typach wyobra onych rozmówców
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18. Wokół problematyki zdrowia i choroby
Prowadz cyŚ Małgorzata A. Basi ska
Budynek E: 120

I.

II.

III.

IV.
V.

19. Wybrane aspekty funkcjonowania
poznawczego w normie i patologii
Prowadz cyŚ Adam Putko
Budynek E: 126

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

13.00 -14.30

Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk
Zasoby i czynniki ryzyka jako predyktory poczucia zdrowia u osób z zaburzeniami
psychicznymi i bez zaburze psychicznych
Katarzyna Czekierda, Anna żancarczyk, Aleksandra Łuszczy ska
Zwi zki pomi dzy poczuciem i sensu i znaczenia w yciu a wska nikami zdrowiaŚ
systematyczny przegl d bada
Jadwiga Berezowska-Pogo
Komercjalizacja i depersonalizacja usług medycznych powodem kryzysu w ród pacjentów
i personelu szpitali – interwencja kryzysowa etycznym post powaniem z wyboru i
konieczno ci
Anita Majchrowska, Włodzimierz Pi tkowski
Socjologia i psychologia – zakres współpracy w obszarze zdrowia i choroby
Bo ena Listkowska
Koncepcja mierci i jej do wiadczenia we współczesnej filozofii polskiej
Maria Haensel-Ma kowska
Preferencje bod ców graficznych w reklamie a zapotrzebowanie na stymulacj
Agnieszka Młyniec
Rola funkcji poznawczych w podatno ci na złudzenia wzrokowe w ród architektów
Agnieszka Szałkowska, Monika Wiłko ć, Aleksander Araszkiewicz
Funkcje poznawcze a tryb ycia w ród mieszka ców województwa kujawsko-pomorskiego
Marta Witkowska
Funkcjonowanie poznawcze profesjonalnych graczy w gry komputerowe – badania wst pne
źrnest Tyburski, Andrzej Potemkowski, Agnieszka Samochowiec, Magdalena Chęć, Anna Sołtys,
Andrzej Sokołowski
Specyfika objawów dysfunkcji wykonawczych u osób ze stwardnieniem rozsianym w
zale no ci od rodzaju przebiegu choroby
źmilia Łojek, Joanna Sta czak, Agnieszka Wójcik, Karolina Kołosowska, źrnest Tyburski
Sprawno ć w zakresie funkcji wykonawczych oraz gotowo ć do radzenia osobie z problemami
a proces zdrowienia u chorych z depresj . Badania podłu ne z zastosowaniem KPŹ

Sympozja naukowe
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43. Wybrane metody terapii opartej na
dowodach empirycznych
Organizator: Jadwiga Maria Jaraczewska
Dyskutant: Anna Bui Ngoc
Budynek B: 155

I.
II.

III.
IV.
V.

44. Orientacja pozytywna – istota, geneza,
funkcje
OrganizatorŚ Piotr Ole
ŹyskutantŚ Mariola Łaguna
Budynek E: 120

I.
II.

III.
IV.
V.

45. Indywidualne i społeczne aspekty
funkcjonowania emocjonalnego. Cz ć II
OrganizatorŚ Źorota Szczygieł
Dyskutant: Aleksandra Jasielska
Budynek B: 153

Jadwiga Maria Jaraczewska
Terapia oparta na dowodach w uzale nieniach
Olga Olszewska
Rola terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywuj cego w leczeniu zaburze
od ywiania
Małgorzata Adamczyk-Zientara
Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z chorymi somatycznie
Anna Derwich
Terapia zaburze l kowych u dzieci i młodzie y
Artur Wi niewski
Terapia poznawczo-behawioralna psychoz
Piotr Ole
Natura i warto ć adaptacyjna orientacji pozytywnej
Kinga Lachowicz-Tabaczek, Beata Bajcar
Czy osoby o niskiej samoocenie przejawiaj orientacj pozytywn ? Znaczenie perspektywy
temporalnej
Małgorzata Sobol-Kwapi ska, Tomasz Jankowski
Pozytywna orientacja jako predyktor optymalnej perspektywy temporalnej
Łukasz Miciuk, Agnieszka Laskowska
Orientacja pozytywna a Pi cioczynnikowy Model Osobowo ci
Małgorzata Bojarska
Orientacja pozytywna a orientacja negatywna

Małgorzata Stępie -Nycz, Irmina Rostek
Uwaga na emocje. Regulacja emocji a funkcjonowanie uwagi w okresie wczesnego
dzieci stwa
II. Lech Kaczmarek
Regulacja emocji a pami ć robocza
III. Romana Kadzikowska-Wrzosek
Autonomiczny vs nieautonomiczny tryb kontroli działania a regulacja emocji
IV. Łukasz Baka
Jak trwoga to... na zakupy. O zachowaniach konsumenckich w wietle teorii opanowania
trwogi
I.
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V. Agata Wytykowska-Kaczorek
Nie psuj mi dobrego nastroju. Inteligencja emocjonalna jako cecha a regulacja emocji
VI. Tomasz Maruszewski, Źorota Szczygieł
Poznawcze koszty tłumienia ekspresji emocji – mediacyjna rola negatywnego afektu
46. Terapeutyczny, rodzinny
i egzystencjalny kontekst schizofrenii
OrganizatorzyŚ Maryla Sawicka, Stanisława
Steuden
ŹyskutantŚ Stanisława Steuden

I.

II.
III.

Budynek A: 133
IV.

V.

47. Psychologia globalizacji a
funkcjonowanie społeczne
Organizatorzy: Alicja Senejko,
Anna Oleszkowicz
Dyskutant: Hanna Liberska
Budynek E: 17

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

48. Polska wersja International Personality
Item Pool
OrganizatorŚ Tomasz Rowi ski

I.

Maryla Sawicka, Katarzyna Charzy ska, Marta żiguere
Zaprzyja nianie (befriending) si jako niespecyficzna metoda pracy z osob chor na
schizofreni
Stanisława Steuden
żodno ć jako podstawowa warto ć rozwoju człowieka chorego psychicznie
Beata Kasperek-Zimowska, Katarzyna Charzy ska
Być matk dorosłego dziecka chorego na schizofreni
Małgorzata Ch dzy ska, Anna Osuchowska-Ko cija ska, Agata Bednarek
Schizofrenia – ró norodno ć znacze w opowie ciach o własnym do wiadczeniu. Jako ciowa
analiza narracji
Dorota Parnowska
Ryzykowny stan psychiczny – trudno ci diagnostyczne i wyzwania terapeutyczne
Hanna Liberska
Koncepcje przyszłego ycia a globalizacja
Anna Oleszkowicz, Jessica Banaszek
Oczekiwania młodych dorosłych wobec przyja ni internetowej
Ewa Gurba
Jako ć relacji polskich nastolatków z rodzicami w kontek cie zmian globalizacyjnych
Jarosław Klebaniuk
Orientacje społeczne i pogl dy polityczne jako predyktory stosunku do globalizacji
Dorota Chmielewska-Łuczak
Postawa l kowa wobec globalizacji a style u ytkowania Internetu
Alicja Senejko, Zbigniew Ło
Rozwojowy wymiar aktywno ci obronnej adolescentów a ustosunkowanie wobec globalizacji
źwa Topolewska, źwa Skimina, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowi ski
Kwestionariusze do pomiaru Wielkiej Pi tki w uj ciu leksykalnym: IPIP-BFM-20 oraz IPIPBFM-50
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ŹyskutantŚ Mariola Łaguna
Budynek B: 154

49. Poznawanie wiata społecznego
w dzieci stwie i dorosło ci
OrganizatorŚ Marta Białecka-Pikul
Dyskutant: Adam Putko
Budynek A: 135

II. Tomasz Rowi ski, Martyna Cieloch, Natalia Cybis, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch
Polska adaptacja i wersja skrócona kwestionariusza IPIP-NEO-PI-R
III. Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowi ski
Polska wersja kwestionariusza Big Five Aspects Scales (BŻAS) do pomiaru dziesi ciu
podwymiarów Wielkiej Pi tki
IV. Justyna Roszczypała, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowi ski
Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-HźXACO do pomiaru sze ciu podstawowych
wymiarów osobowo ci
V. Natalia Cybis, Tomasz Rowi ski, Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus
Równowa no ć pomiaru kwestionariuszy z International Personality Item Pool mi dzy
badaniami online i papier-ołówek
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.

50. Rodze stwo jako warto ć
w indywidualnym i społecznym
funkcjonowaniu człowieka
Organizator: Marta Kosiol

Marta Białecka-Pikul, Arkadiusz Białek
Rozwój niejawnej teorii umysłu. Czy rozwój zmierza od zdolno ci przyjmowania
perspektywy wizualnej do zdolno ci przyjmowania perspektywy epistemicznej?
Arkadiusz Białek, Małgorzata Stępie -Nycz, Marta Białecka-Pikul
Uwarunkowania rozwoju niejawnej teorii umysłu
Alicja Nied wiecka, Przemysław Tomalski
Rozwój pod ania za wzrokiem u niemowl t mi dzy 9 a ń2 miesi cem yciaŚ rola ekspresji
emocjonalnej w percepcji kierunku spojrzenia modela
Anna Kołodziejczyk, Sandra Bosacki
Zwi zki pomi dzy rozumieniem intencjonalno ci a stosowaniem perswazji w pó nym
dzieci stwie
Adam Putko, Marta Andrzejewska
Przyjmowanie wzrokowej perspektywy drugiego człowieka a funkcje wykonawcze
Adam Putko, Agata Złotogórska
Ró nice indywidualne w zdolno ciach uwspólniania uwagi a autystyczne cechy osobowo ci
i empatia

I.

Anna Cierpka
Badania nad rodze stwem, czyli o problemie pomijanych relacji
II. Piotr Połomski, Aleksandra Pepli ska
Jedynactwo a pracoholizm – mediacyjna rola jako ci relacji rodzinnych
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Dyskutant: Anna Cierpka
Budynek B: 156

Dyskusja
Źiagnoza psychologiczna. Cz ć IV
Moderator:
Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Budynek F: Aula Mikotoksyn
Warsztaty
9. Warsztat
Budynek E: 126
10. Warsztat
Budynek E: 128
14.30-15.30

15.30-16.15

16.15-16.45
16.45-17.45

Przerwa obiadowa
Wykłady plenarne
Wykład plenarny 7
Prowadzenie: Agnieszka Maryniak
Budynek C: Aula Atrium
Wykład plenarny 8
ProwadzenieŚ Piotr Ole
Budynek F: Aula Nova
Przerwa kawowa
Sympozja naukowe

III. Anna Wenta, Justyna Kulczyk, Katarzyna Sadowska
Analiza porównawcza relacji miedzy rodze stwem adolescentów na ró nych etapach
edukacji szkolnej a percypowane postawy rodzicielskie
IV. Katarzyna Walęcka-Matyja
Specyfika relacji w rodze stwie w okresie dorosło ci – uj cie psychologiczne
V. Marta Kosiol
Relacje mi dzy rodze stwem w perspektywie przeszłych do wiadcze seniorów
VI. Piotr Połomski, Aleksandra Lewandowska – Walter
Kwestionariusz relacji mi dzy rodze stwem - konstrukcja i wła ciwo ci psychometryczne

Wyzwania w komunikacji pomi dzy psychologami realizuj cymi diagnoz w ró nych dziedzinach
praktyki
Uczestnicy dyskusji:
Katarzyna Żlorian, Teresa Ja kiewicz-Obydzi ska, Kinga Mickiewicz, Rafał Styła, Małgorzata
więcicka

Katarzyna Sikora, Katarzyna Marchewka
Strategie rozstrzygania dylematów etyczno-zawodowych w psychologii
Maria Rogiewicz
Pacjent onkologiczny w sytuacji rezygnacji z leczenia przyczynowego. Problemy psychologiczne,
praca psychologa

Marek Harat
Neuromodulacja w leczeniu schorze sfery psychicznej
Maria Lewicka
Czy jest miejsce dla miejsca w psychologii?
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51. Źziałalno ć Narodowego Centrum
Badawczo-Wdro eniowego Psychologii
Sportu AWŻiS żda sk jako przykład
adaptacji psychologii sportu do
zmieniaj cego si wiata
Organizator: Marek Graczyk
Dyskutant: Mariusz Lipowski

I.

Mariusz Lipowski, Magdalena Jochimek, Daniel Korkosz
Pr no ć psychiczna jako moderator zachowa ryzykownych podejmowanych przez młodzie
trenuj c sport wyczynowy
II. Milena Lachowicz, Źominika Wilczy ska
Style atrybucji a efektywno ć młodych piłkarzy w te cie motorycznym
III. Marek Graczyk
Integralna Postawa Optymalnej żotowo ci Startowej (IPOżS), model teoretyczny i jej
warto ć aplikacyjna

Budynek A: 135
52. Rodzicielstwo jako wyzwanie. Cz ć II
Organizator: Mariola Bidzan
ŹyskutantŚ Małgorzata Lipowska
Budynek A: 133

53. Konsekwencje negatywnych do wiadcze
w dzieci stwie
OrganizatorŚ Małgorzata Źragan
ŹyskutantŚ Przemysław Tomalski
Budynek B: 154

54. Zachowania ekonomiczne – perspektywa
psychologiczna
OrganizatorŚ Agata ż siorowska
ŹyskutantŚ Tomasz Zale kiewicz

I.

Anna Rasmus, Mariola Bidzan
Trudne macierzy stwo matki po wybudzeniu ze pi czki
II. Ilona Bidzan, Agata Krajka, Anna Gacek
Wspieranie rozwoju nastoletnich rodziców i ich dzieci na przykładzie Akcji Hamak
III. Hanna Bober
Jak wspierać przyszłych rodziców w obliczu zmaga z niemo no ci pocz cia?
IV. Ilona Poćwierz-Marciniak
Muzykoterapia jako forma wspomagania kobiet b d cych w trakcie leczenia niepłodno ci
Małgorzata Źragan, Katarzyna Schier, Jochen Hardt
Negatywne do wiadczenia w dzieci stwie jako czynnik ryzyka problemów alkoholowych –
badania porównawcze w Polsce i Niemczech
II. Aneta Pasternak
Psychiczne narodziny DDA – odr bno ć intrapsychiczna w relacji z uzale nionym rodzicem
III. Przemysław Tomalski
Źo wiadczenie ubóstwa w niemowl ctwie jako czynnik ryzyka rozwoju neuropoznawczego
IV. Artur Marchewka, Wojciech Dragan
Neuronalne korelaty negatywnych zdarze z dzieci stwa – badania anatomiczne mózgu

I.

Agata Trzci ska, Sabina Kołodziej, Maryla Łukasiak-żoszczy ska
Wiedza ekonomiczna polskich nastolatków
II. Dominika Maison, Katarzyna Sek ci ska
Psychologiczne wyznaczniki zachowa ubezpieczeniowych i oszcz dno ciowych
III. Jakub Wierzbicki, Anna Maria Zawadzka

I.
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55.

Budynek E: 17

Aktywizacja idei pieni dza vs idei religijnych – co wpływa na prospołeczno ć?
IV. Agata ż siorowska, Tomasz Zale kiewicz, Sandra Wygrab, Lan Chaplin, Kathleen D. Vohs
Skutki my lenia o pieni dzach a sprawczo ć i prospołeczno ć u dzieci w wieku przedszkolnym

wiat wirtualnyŚ problemy
cyberpsychologii
OrganizatorŚ Paweł Izdebski, Kamila
Litwic-Kaminska
Dyskutant: Paweł Izdebski

I.

Budynek E: 120

56. Diagnoza psychologiczna – od podstaw
po istotne problemy szczegółowe.
Cz ć VŚ Przedmiot, cele i problemy
diagnozy w obszarze psychologii ruchu
drogowego
OrganizatorŚ Anna Łuczak
Dyskutant: Adam Tarnowski
Budynek B: 155

57. Superwizja w psychoterapii
OrganizatorŚ Ida Źerezi ska
Dyskutant: Agnieszka Popiel
Budynek B: 156

Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, Joanna Matejczuk
Źiagnoza psychologicznej gotowo ci nauczycieli i przyszłych nauczycieli do tworzenia
efektywnego rodowiska e-edukacji
II. Tomasz Rowi ski
Wła ciwo ci psychometryczne Kwestionariusza Aktywno ć w Internecie
III. Paweł Izdebski, Martyna Koty ko
Negatywne aspekty u ytkowania Internetu
IV. Maciej Michalak, Paulina Andryszak
Skala Oceny Nadmiernego Korzystania z Sieci Społeczno ciowych – analiza psychometryczna
I.

Andrzej Najmiec
Ocena poziomu agresji kierowców w kontek cie bezpiecze stwa
II. Andrzej Markowski
Analiza ilo ciowa a analiza jako ciowa – problemy orzecznictwa w psychologii ruchu
drogowego
III. Adam Tarnowski
Źiagnoza osobowo ci kierowców – czynniki ryzyka a przeciwwskazania do prowadzenia
pojazdów
IV. Anna Łuczak
Badania nad u yteczno ci kwestionariuszy temperamentu i osobowo ci w diagnozie
predyspozycji kierowców

źwa Pragłowska
Superwizja w kształceniu psychoterapeutów
II. Ida Źerezi ska
Superwizja w psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzie y
III. Agnieszka Popiel
Superwizja psychoterapii w badaniach nad skuteczno ci terapii
IV. Dorota Nowocin
Źopasowanie osobowo ci terapeuty i pacjenta jako przedmiot superwizji w terapii poznawczoI.

47

behawioralnej
58. Wczesny rozwój społeczno-emocjonalny:
jego znaczenie i uwarunkowania
Organizator: Karolina Appelt, Magdalena
Czub
Dyskutant: Joanna Matejczuk
Budynek B: 153

Sesje plakatowe
Hall Sali Senatu i Rektoratu
5. Procesy poznawcze
w diagnostycznych i terapeutycznych
kontekstach
Prowadz cyŚ Monika Wiłko ć

I.

Magdalena Czub
Jako ć rodowiska wczesnego rozwoju a kompetencje społeczno-emocjonalne małych dzieci
w Polsce
II. Karolina Appelt
Jako ć społecznego rodowiska rozwoju małych dzieci w Polsce i jej uwarunkowania
III. Honorata Tkaczy ska, Izabela Szałajska-Kułakowska
Jako ć wczesnej opieki i eduakcji – podej cie i do wiadczenia Instytutu Małego Źziecka im.
Astrid Lindgren z Poznania
IV. Katarzyna Kaliszewska-Czeremska
Polska adaptacja narz dzi do diagnozy jako ci otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w
wieku od 6 do 36 miesi ca ycia

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.

Źorota Kalka, Monika Pawłowska
Uwaga – kalorieĄĄĄ O procesach poznawczych w otyło ci
Karolina Zarychta, Izabela Pawłowska, Aleksandra Łuszczy ska
Zwi zek rozbie no ci w wadze, automatycznych my li na temat jedzenia i objawów zaburze
od ywiania w pó nej adolescencjiŚ badania podłu ne
Anna Dudzic-Koc, Aleksander Araszkiewicz
L k w pierwszym epizodzie schizofrenii – uj cie poznawcze
Małgorzata Adamczyk-Zientara, Iga Jaraczewska, Anna Bui Ngoc
Ł czenie elementów dialogu motywuj cego z superwizj terapii poznawczo-behawioralnej
Agnieszka Źębska
Uwzgl dnianie perspektywy rozmówcy w procesie komunikacji – wpływ wyrazisto ci i
typowo ci odniesienia j zykowego
Marek Niezna ski, Michał Obidzi ski, źmilia Zyskowska, Źaria Niedziałkowska
Udział funkcji wykonawczych pami ci roboczej w ł czeniu zapami tywanych informacji
z kontekstem
Mirosław Zbigniew Harciarek
Wzrokowy układ jako spektrometr
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VIII. źdyta Bojarska, Agnieszka Pikor, Agnieszka Piórkowska, Źorota Rzendkowska, Karolina cigała
Propozycja treningu funkcji pami ciowych i poznawczych dla osób, które znajduj si w
grupie ryzyka wyst pienia zaburze funkcji poznawczych
IX. Łukasz Jach, Teresa Sikora, źwa Wojtyna, Małgorzata żórnik-Durose
Osobowo ć i potrzeba poznawczego domkni cia a sposoby rozumienia zdrowia w kontek cie
mentalno ci prawego kciuka
6.

Praca w ró nych kontekstach
Prowadz cyŚ źl bieta Kasprzak

Anna Paszkowska-Rogacz, Joanna Paszkowska-Rogacz
Style uczenia a osobowo ć zawodowa osób dorosłych
II. Justyna Ku wik
Osobowo ciowe korelaty podejmowania roli polityka – radnego
III. Anna Baczy ska
Wpływ inteligencji emocjonalnej na wyniki pracy – raport z bada
IV. źl bieta Sanecka
Postawy wobec pracy podwładnych kierowników z ąciemn osobowo ci ą
V. Urszula Brzezi ska
Model 4 stylów kierowania WźRK. Identyfikacja stylów kierowania w organizacji w uj ciu
relacyjnym – spójno ć autodiagnozy przeło onych z ocen ich stylu przez podwładnych
VI. Katarzyna Brzuszkiewicz
Cechy psychobiologiczne a stosowanie strategii prognostycznych przez inwestorów
indywidualnych
VII. Magdalena Grzesik, Dorota Rutkowska
źfekt sformułowania a reakcje emocjonalne, oceny i intencje wobec opcji pewnego i
niepewnego zysku oraz pewnej i niepewnej straty
VIII. Agata Diec
Przywi zanie do miejsca i wi zi społeczne w kontek cie rodowiska miejskiego
IX. Marzena Piłat
Prezentacja działalno ci Centrum Pomocy Migrantom i Uchod com w Lublinie w latach ń9952011
X. Joanna Szen-Ziemia ska
Poczucie twórczej to samo ci moderuje zwi zek zdolno ci twórczych i osi gni ć w pracy
naukowej
I.
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7.

Praca psychologa klinicznego
Prowadz cyŚ Krystyna Teresa Panas

I.

Anna Siwy-Hudowska, Anna Kieszkowska-Grudny
Jako ć ycia osób z guzem mózguŚ znaczenie płci i cech temperamentalnych
II. Kinga Źziwa ska
Wsparcie dla poszkodowanych w wypadkach samochodowych – konsekwencje urazów
czaszkowo-mózgowych oraz mo liwo ć pomocy
III. Magdalena Trzci ska, Aleksandra Woderska, Zbigniew Włodarczyk
Psychologiczne aspekty komunikacji z rodzin zmarłego dawcy narz dów
IV. Martyna żębska-Tołoczko
Obraz dysfunkcji wykonawczych w AŹHŹ oraz jego u yteczno ć w rozpoznawaniu
zaburzenia
V. Paulina Turli ska, Marta Nakonieczna
Wpływ mediów na postawy Polaków wobec polityki gender
VI. Agata Milik
Przystosowanie si do choroby u kobiet z chorob nowotworow piersi przed i po mastektomii
oraz przed i po zabiegu oszcz dzaj cym
VII. Anna Pietrasi ska, Aleksandra Łuszczy ska, Alicja Bukowska-Durawa
Predyktory udziału w badaniach profilaktycznych i wczesnego wykrywania raka szyjki
macicyŚ bariery psychospołeczne i psychologiczne aspekty wieku

8.

Varia
Prowadz cyŚ Aleksandra Błachnio

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

16.45-17.45

Małgorzata Hołda
Kompetencje korzystania z Internetu w kontek cie cech osobowo ci seniorów
Katarzyna Barani
Analiza motywów i stylu korzystania z internetu osób w wieku senioralnym
Jowita Wycisk, Olga Sakson-Obada
Ja cielesne u kobiet w okresie menopauzy
Katarzyna Knopp
Rozwój wiedzy emocjonalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Anna Cwojdzi ska
Umysł emocjonalny – czynniki afektywne a ToM
Dominika Zajusz-żawędzka
Przestrzenna reprezentacja preferencji specyficznych nastrojów

Spotkania
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Budynek F: Aula Mikotoksyn
Dyskusje panelowe
Prowadz cyŚ Janusz Reykowski,
Krystyna Skar y ska
Budynek F: Aula Nova
Prowadz cyŚ Zbigniew Spendel
17.50-19.20

Budynek C: Aula Atrium
Prowadz cyŚ Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Budynek F: Aula Mikotoksyn

20.00

Spotkanie członków S du Kole e skiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Agresja jako zjawisko społeczne w Polsce
Uczestnicy dyskusji:
Krystyna Skar y ska, Wiesław Władyka, Adam Żr czek, Ireneusz Krzemi ski
Stało ć i uniwersalno ć praw/zasad zachowania ludzkiego
Uczestnicy dyskusji:
Paweł Boski, Cezary Źoma ski, Maciej Źymkowski, Piotr Żrancuz, Piotr Ole , Janusz Trempała
Jak kształtować to samo ć zawodow psychologów?
Uczestnicy dyskusji:
Maria Beisert, Jerzy Brzezi ski, Małgorzata Ko cielska, Barbara Tryjarska

Imprezy towarzysz ce
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Godzina

09.00-09.45

Wydarzenie
Wykłady plenarne
Wykład plenarny 9
ProwadzenieŚ Jerzy Brzezi ski
Budynek C: Aula Atrium
Wykład plenarny ńŃ
Prowadzenie: Piotr Francuz
Budynek F: Aula Nova
Wykład sponsorowany
BIOMED
Budynek F: Aula Mikotoksyn
Sympozja naukowe
59. Dzieci 6-letnie w szkole: wyzwanie dla
psychologii i dla psychologów
Organizatorzy: Joanna Matejczuk,
Anna I. Brzezi ska
ŹyskutantŚ Anna I. Brzezi ska
Budynek A: 135

09.50-11.20

60. Psychologia w rehabilitacji
Organizator: Roman Ossowski
ŹyskutantŚ Wojciech Otrębski
Budynek A: 133

NIźŹZIźLA, 2ń WRZź NIA 2Ńń4
Wyst pienia – autorzy i tytuły
Źariusz Źoli ski
Milgram po polsku
Michał Harciarek
Neuronauka we współczesnej psychologii

Anna Rasmus
Wykorzystanie treningu funkcji podstawowych w terapii afazji – studium przypadku
Bła ej Smykowski
Zmiana trybu funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym jako podstawowy wyznacznik
jego gotowo ci szkolnejŚ analiza w kontek cie koncepcji Lwa S. Wygotskiego
II. Sławomir Jabło ski
Zró nicowanie gotowo ci do czytania i pisania u dzieci w wieku przedszkolnymŚ analiza
w kontek cie koncepcji Lwa S. Wygotskiego
III. Radosław Kaczan, Piotr Rycielski
Umiej tno ci czytania, pisania oraz umiej tno ci matematyczne dzieci 6 i 7-letnich na starcie
szkolnym
IV. Magdalena Czub, Joanna Matejczuk
Dzieci 6-letnie w szkole – uwarunkowania decyzji rodzicówŚ analiza wyników bada
jako ciowych
I.

I.

Roman Ossowski
Psychologia w rehabilitacji – zarys problemów
II. Wojciech Otrębski
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych – mity, rzeczywisto ć, wyzwania
III. Rafał Kawa, źwa Pisula
Ró nice mi dzypłciowe w nasileniu zaburze ze spektrum autyzmu
IV. Ewa Pisula 52

Rodzice wysoko funkcjonuj cych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – kierunki
współczesnych bada
V. źl bieta Kasprzak, Maciej Michalak
Praca, kariera, powołanie – typowa czy specyficzna orientacja zawodowa niepełnosprawnych
pracowników?
VI. Paweł Izdebski
Problem niepełnosprawno ci u chorych onkologicznie
61. Mo liwo ci wspierania funkcjonowania
osób starzej cych si
OrganizatorŚ Ludmiła Zaj c-Lamparska
ŹyskutantŚ Stanisława Steuden

I.
II.
III.

Budynek B: 154
IV.

V.

62. Aktywno ć społeczna i polityczna.
Stabilno ć i zmiana
Organizator: Jolanta Miluska
Dyskutant: Piotr Radkiewicz
Budynek B: 153

63. Psychologiczny wymiar zdrowia

Kornelia Kędziora-Kornatowska
Predyktory pomy lnego starzenia si
Henryk Olszewski
Uwarunkowania jako ci ycia w staro ci
Rafał Albi ski, Kamila Makowska, Matthias Kliegel, żrzegorz Sędek
Pami tać, eby pami tać – poznawcze treningi pami ci prospektywnej z kontekstem
zdarzeniowym dla osób w okresie wczesnej i pó nej dorosło ci
Ludmiła Zaj c-Lamparska, Janusz Trempała
źfekty treningu funkcji poznawczych u osób w okresie wczesnej i pó nej dorosło ciŚ poprawa
wykonania i transfer
Paulina Michalska
Rozwi zywanie zada wymagaj cych rozumowania sylogistycznego o tre ci formalnej
i yciowej w okresie wczesnej, redniej i pó nej dorosło ci

Jolanta Miluska, Beata Paj k-Patkowska
Społeczno-demograficzne uwarunkowania aktywno ci politycznej w procesie transformacji
systemowej
II. Jarosław Klebaniuk
Orientacje społeczne i pogl dy polityczne jako predyktory aktywno ci politycznej
III. Justyna Ku wik
Wybrane determinanty zmiany postaw wobec własnej roli polityka na przykładzie radnych
województwa wielkopolskiego
IV. Marzena Piłat
Wyuczona bezradno ć w procesie integracji społeczno-kulturowej migrantów i uchod ców
I.

I.

Helena Wrona-Pola ska
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i choroby w zmieniaj cym si wiecie
Organizator: Helena Wrona-Pola ska
Dyskutant: Mariola Bidzan
Budynek E: 17

Regulacyjna funkcja stresu w zdrowiu i chorobie – teoria i empiria
II. Tadeusz M. Ostrowski
Odporno ć psychiczna w teorii i w badaniach empirycznych
III. Piotr Słowik
Zyski i straty w kontek cie ró nych zasobów psychologicznych u osób w sytuacji trudnej
IV. Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Eliza Frankowska
Wsparcie społeczne oraz akceptacja i radzenie sobie z chorob w ród osób chorych
na reumatoidalne zapalenie stawów
V. Helena Wrona-Pola ska, Anna Magda Kaczmarska
Radzenie sobie ze stresem a zdrowie osób bliskich wspieraj cych chorych na białaczk
VI. Jolanta Siwi ska, Jerzy Sadowski, Piotr Przybyłowski
Represyjny styl radzenia sobie ze stresem czy nieprzestrzeganie zalece – opis chorego

64. Pozytywna psychologia pracy
Organizator: Agnieszka Czerw
Dyskutant: Anna Zalewska

I.

II.
Budynek B: 156
III.
IV.

V.
VI.

65. Psychologiczna ocena i analiza zezna
wiadków
Organizator: Bartosz Wojciechowski
Dyskutant: Danuta Rode

Agnieszka Czerw, Anna Borkowska
Wizerunek „pracy przyjemnej” oraz „pracy warto ciowej” w oczach pracowników
i studentów
Beata Wolfigiel
Źo wiadczenia przepływu w zadaniach zawodowych
Anna Zalewska
Konflikty „praca-rodzina” i zdrowie w zale no ci od poziomu zasobów osobistych
Jacek Załuski
Rodzaje wsparcia społecznego i ich wpływ na budowanie odporno ci psychicznej
pracowników
źl bieta Kasprzak
Rodzaj pracy a styl orientacji zawodowej
Martyna Wojta
Postawa zadowolenia z pracy i przymusu pracy w kontek cie obszarów warto ci Ja
i wybranych cech pracowników oraz organizacji

Karolina Źukała, Adrianna Szwarc
Weryfikowanie prawdziwo ci zezna seniorów – porównanie skuteczno ci wybranych metod
II. Marcin Maciejski
Wyniki bada nad s dziowskim przesłuchaniem wiadków i ocen wiarygodno ci ich zezna
III. Maciej Bo ek
I.
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Budynek B: 155

Warsztaty
11. Warsztat
Budynek E: 112

11.20-11.50

12. Warsztat
Budynek E: 126
Przerwa kawowa
Sesje tematyczne
20. Wokół to samo ci jednostki
Prowadz cyŚ źwa Trzebi ska

Nowoczesne techniki wykrywania decepcji jako wsparcie dla czynno ci przesłuchania wiadka
IV. Adam Zbieranek
Opinia psychologiczna w post powaniu karnym
V. Bartosz W. Wojciechowski
Psychologiczna analiza zezna wiadków z zastosowaniem MASAMŚ Modelu
Wielozmiennowej Analizy Zezna wiadków Źorosłych

Agata żola czyk, Piotr Miszewski
Relacja przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowa jako podstawa procesu diagnostycznego – praca
nad studium przypadku
Ewa Wach, Agnieszka Ha
Problem stalkingu z perspektywy sprawcy i ofiary

I.
II.

Budynek E: 17
III.

11.50-12.50
IV.
V.
VI.

21. Człowiek w relacjach
Prowadz cyŚ Barbara Tryjarska

I.

Aleksandra Pilarska, Anna Sucha ska
Zło ono ć Ja i zró nicowanie JaŚ pomiar i psychologiczne korelaty
Konrad Piotrowski, Anna Izabela Brzezi ska
Cztery statusy dorosło ci. Role okresu dorosło ci i dojrzało ć psychospołeczna a proces
formowania si to samo ci w okresie wkraczania w dorosło ć
Konrad Piotrowski, Anna Izabela Brzezi ska
Źojrzało ć psychospołeczna jako zmienna po rednicz ca mi dzy podejmowaniem ról
dorosło ci a poczuciem dorosło ci i to samo ciowymi zobowi zaniami w okresie wkraczania w
dorosło ć
źlwira Brygoła
Osobowo ć autorska a procesy formowania si to samo ci osobistej
Aleksandra Błachnio
Osobowo ci Kazimierza Obuchowskiego w modelu klas ukrytych
źunice Hempoli ska-Nowik
Organizacja struktury Ja a psychologiczne przystosowanie
Barbara Tryjarska
L k przed odrzuceniem, unikanie intymno ci i umiej tno ci komunikacyjne mał onków

55

Budynek B: 153

22. Wyzwania kobieco ci
Prowadz cyŚ źleonora BielawskaBatorowicz
Budynek B: 155

23. Jesie ycia
Prowadz cyŚ Stanisława Steuden

a satysfakcja ze zwi zku kobiet i m czyzn
II. Magdalena Marzec, Andrzej Łukasik
Historia ycia a style miło ci
III. Marcin Moro
Zdolno ci emocjonalne a postrzegana jako ć relacji interpersonalnych
IV.Marta Marchlewska, Ewa Czerniawska
Sytuacyjne bariery współpracy mi dzyludzkiej – czyli o afektywnej pot dze zapachu
IV. Jarosław Jastrzębski, Anna Źr d ewska, Luiza Kowaleska
System potrzeb psychologicznych jako predyktor jako ci relacji w bliskich zwi zkach
Aleksandra Źembi ska
źfektywno ć procesu zaradczego kobiet do wiadczonych niepłodno ci
II. Magdalena Źołęgowska, Zuzanna Kwissa-Gajewska
Osobowo ć, ocena poznawcza a odczuwanie bólu porodowego przez kobiety rodz ce
III. Jowita Wycisk, Monika Zielona-Jenek
Kategoria gender i stereotypy płciowe w procesie badania naukowego
IV. źl bieta Stojanowska
Wpływ aktywizacji ja niezale nego i współzale nego oraz informacji zwrotnych o charakterze
wspólnotowym i sprawczym na obraz własnej osoby oraz po dan metapercepcj
i transparentno ć w relacjach intymnych młodych kobiet
I.

I.
II.

Budynek B: 154
III.
IV.
V.

Alicja Szmaus-Jackowska
Rozwój dorosłych w kierunku optymalnego funkcjonowania w okresie staro ci
Paweł Brudek, Stanisława Steuden
Zastosowanie polskiej wersji Trójczynnikowej Skali M dro ci (3Ź-WS) M. Ardelt do oceny
m dro ci yciowej osób w okresie staro ci
Justyna Kurtyka-Chałas
Wybrane aspekty bilansu yciowego seniorów
Celina Timoszyk-Tomczak, Beata Bugajska
Przyszło ć osób starszych
Magdalena yła, Beata Augusty ska, Małgorzata Tafil-Klawe, żabriel Chęsy, Andrzej Rakowski,
Paweł Rakowski, Katarzyna Źmitruk, Wojciech Sikorski
Ocena wpływu aktywno ci fizycznej na wybrane procesy poznawcze osób po 5Ń roku ycia
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24. Żunkcjonowanie rodzin osób
z zaburzeniami rozwoju
Prowadz cyŚ Małgorzata Ko cielska
Budynek A: 133

I.
II.
III.
IV.
V.

25. Z zagadnie psychologii rodziny
Prowadz cyŚ Hanna Liberska

I.
II.

Budynek B: 156
III.

IV.
V.

13.00-14.30

Sympozja naukowe
I.
66. Funkcjonowanie rodziny w okresie
okołoporodowym z punktu widzenia
II.
normy i patologii
Organizatorzy: Eleonora BielawskaBatorowicz, Magdalena Miotk-Mrozowska III.
Dyskutant: Eleonora Bielawska-Batorowicz
IV.
Budynek B: 155

źwa Zasępa
Poczucie sensu ycia młodych dorosłych z lekk niepełnosprawno ci intelektualn
Małgorzata Rękosiewicz
Rozwój to samo ci młodzie y i młodych dorosłych z niepełnosprawno ci intelektualn
źwa Zasępa
Jako ć ycia rodzin osób z niepełnosprawno ci intelektualn – koncepcja i pomiar
Ewa Biernat
Wybrane uwarunkowania jako ci ycia u rodziców dzieci autystycznych
żrzegorz Wi cek
Psychologiczne podstawy interwencji w Systemie Nauczania Kierowanego
źl bieta Napora
Parentyfikacja dziadków w rodzinie o ró nej strukturze a jako ć ycia młodzie y
Katarzyna Knopp
Zale no ć mi dzy wła ciwo ciami systemu rodzinnego definiowanymi w ramach Modelu
Kołowego Ź. Olsona a postawami rodzicielskimi
Krystian Barzykowski, Joanna żrzymała-Moszczy ska, Halina żrzymała-Moszczy ska, Magdalena
Kosno, Daniel Dzida
Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej w kontek cie wielokulturowo ci
oraz wieloj zyczno ci dzieci i młodzie y
Anna Piekacz
Psychologia stosowana w instytucjonalnej pieczy zast pczej
Kamila Litwic-Kaminska
Koncentracja uwagi a reakcje psychomotoryczne u uczniów z klas sportowych i niesportowych

Eleonora Bielawska-Batorowicz
Czy leczenie niepłodno ci zmienia relacje z dzieckiem?
Marta Kucharska
Źo wiadczanie ci y w sytuacji wykrycia wady wrodzonej u dziecka
Bogna Kędzierska
Przygotowanie rodziców i personelu medycznego do urodzenia si dziecka z wad letaln
Magdalena Miotk-Mrozowska
Wybrane podmiotowe uwarunkowania satysfakcji z ycia u kobiet w ci y – wyniki bada
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własnych
V. Małgorzata Wójtowicz-Dacka
Kompetencje rodziców w rozumieniu potrzeb psychicznych małego dziecka
67. Koncepcja jako ci ycia osób w
kontek cie opieki zdrowotnej
Organizator: Ewa Wilczek-Ru yczka
Dyskutant: Helena Wrona-Pola ska
Budynek E: 126

I.
II.

III.

IV.

V.

68. Psychologia Bezpiecze stwa w obliczu
wyzwa współczesno ci
Organizator: Katarzyna Samol
Dyskutant: Krzysztof Kolecki

Aleksandra Wieteska
Źynamika zmian wizerunku ciała dorastaj cych dziewcz t i chłopców
Ewa Wilczek-Ru yczka
Optymizm, umiejscowienie kontroli zdrowia u chorych z nowotworem a przystosowanie
psychiczne do choroby
Alicja żłębocka, Agnieszka żawor
Postawy wobec eutanazji w ród personelu medycznego a do wiadczenia w opiece
nad terminalnie chorymi
Agnieszka Łuciuk-Wojczuk
Muzykoterapia w procesie odzyskiwania zdrowia przez pacjentów z chorobami
onkologicznymi
Celstyna Grzywniak
Relaksacja jako metoda poprawiaj ca jako ć ycia chorych onkologicznie

I.
II.

III.

Budynek A: 135

IV.
V.

69. Funkcje wykonawcze u dzieci – rozwój,
znaczenie, pomiar
OrganizatorŚ Sławomir Jabło ski

Krzysztof Kolecki
Zarys dziedziny, korzeni, celów i perspektyw rozwojowych Psychologii Bezpiecze stwa
Andrzej Piotrowski
Z osadzonymi niebezpiecznymi najbezpieczniej. Poczucie bezpiecze stwa funkcjonariuszy
żrup Interwencyjnych Słu by Wi ziennej
Ewa Misterska
Bezpo rednie reakcje psychiczne w nast pstwie wydarzenia traumatycznego – wybrane
zagadnienia
Małgorzata Barto
Człowiek online – bezpieczny w sieci?
Katarzyna Samol
Inteligencja emocjonalna a jako ć ycia studentów kierunku bezpiecze stwo narodowe

Radosław Kaczan
Konstrukcja i wła ciwo ci Testu Pami ci Roboczej
II. Radosław Kaczan, Piotr Rycielski
I.

58

Dyskutant: Adam Putko
Budynek E: 17

70. Wieloaspektowo ć pracy psychologów
w słu bach mundurowych
OrganizatorŚ Małgorzata ychli ska
Dyskutant: Jan Chodkiewicz
Budynek A: 133

Pami ć robocza a osi gni cia typu szkolnego u dzieci 6 i 7-letnich
III. Anna Nowotnik
Postawy rodzicielskie matek a gor ce i zimne funkcje wykonawcze u dzieci w wieku
przedszkolnym
IV. Anna Orylska
Stymulacja funkcji wykonawczych u dzieci predysponowanych do ADHD w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez odpowiednie modelowanie treningu poznawczego
V. Sławomir Jabło ski
Kontrola hamowania a cechy rodowiska społecznego dzieci w wieku przedszkolnym
I.
II.

III.

IV.

V.

71. Mechanizmy regulacji emocji – teoria,
badania i praktyka psychologiczna
Organizator: Tomasz Czub
Dyskutant: Aleksandra Jasielska
Budynek B: 153

Małgorzata ychli ska, Marta Kutniewska-Kubik
Zjawisko stresu bojowego – profilaktyka, objawy i formy pomocy
Jerzy Korzewski
Zastosowanie treningu regulacji emocji jako interwencji psychologicznej dla pracowników
słu b mundurowych
Agnieszka Brokowska-Pigiel, Magdalena Petk
Program profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych w rodowisku słu b
mundurowych
Jacek Źoli ski
Koherencja w pracy psychologa policyjnego w sytuacjach nadzwyczajnych i działaniach
kryzysowych słu b emergencyjnych
Marta Kutniewska-Kubik, Małgorzata ychli ska
Leczenie zaburze depresyjno-l kowych w ród pacjentów zwi zanych zawodowo ze słu bami
mundurowymi

Paweł Jankowski
Kompetencje w zakresie modyfikowania stanów emocjonalnych a wykorzystywane strategie
regulacji emocji
II. Tomasz Czub
Strategie regulacji emocji a statusy to samo ci
III. Marzena Rusanowska, Izabela Krejtz, Paweł Holas, John B. Nezlek
Wielko ć renicy a obci enie poznawcze i ekspozycja na bodziec emocjonalny
IV. Andrzej Rynkiewicz
Żizjologiczne wska niki Pobudzenia źnergetycznego i Napi ciowego
I.
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V. Remigiusz Szczepanowski
Modelowanie procesów wiadomych i nie wiadomych w przetwarzaniu afektywnym przy
u yciu teorii detekcji sygnałów
72. Źoradztwo kariery odpowiedzi
na szybkie zmiany wiata zawodów,
pracy i bezrobocia
OrganizatorŚ Bohdan Ro nowski
Dyskutant: Czesław Noworol
Budynek B: 156

I.
II.
III.
IV.
V.

Bohdan Ro nowski, Paweł Kot
Poczucie własnej skuteczno ci w ró nych rolach yciowych i jego transfer w nowe obszary
Adam Biela, Dorota Kornas-Biela
Zawodoznawstwo psychologiczne jako podstawa doradztwa kariery w XXI w.
Czesław Noworol
Rozmyta zatrudnialno ć efektywnym predyktorem tranzycji absolwentów na rynek pracy
Włodzimierz Trzeciak
Źziałania Narodowego Żorum Źoradztwa Kariery wobec wyzwa współczesnego rynku pracy
Sylwiusz Retowski, Lucyna Lau
Uczestnictwo długotrwale bezrobotnych w programie pomocowym realizowanym przez
Centrum Integracji Społecznej – konsekwencje psychologiczne i behawioralne

Warsztaty
13. Warsztat
Budynek E: 112

14.35-15.20

Piotr Miszewski, Agata żola czyk
Superwizja jako diagnoza nie wiadomej komunikacji terapeuta-pacjent w procesie psychoterapii
psychodynamicznej
14. Warsztat
Antonina Mu d ak
Budynek E: 128
Praca z przedmiotem jako narz dzie trenerskie
Zako czenie XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Budynek F: Aula Mikotoksyn
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WYKŁAŹY INAUżURACYJNY I PLENARNE
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Wykład inauguracyjnyŚ
Jerzy Brzezi ski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Po co psychologia?

Wykłady plenarneŚ
1. Shalom H. Schwartz
Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie
A

research

review

on

the

relations

between

values

and

behavior

in a multicultural perspective
2. Małgorzata Ko cielska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Nie dorosn ć do… infantylna osobowo ć naszych czasów
3. Jürgen Margraf
Ruhr-University Bochum
German Society of Psychology
Current Developments in German Psychology
4. Małgorzata Kossowska
Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
eby

wiedział………. Czyli o roli potrzeby domkni cia w kształtowaniu

uprzedze
5. Mariola Łaguna
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów
6. Stanisław Kowalik
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Konfrontacja globalizacyjnego ładu społecznego z psychologiczn
rozwoju człowieka
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koncepcj

7. Marek Harat
Klinika Neurochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy
Neuromodulacja w leczeniu schorze sfery psychicznej
8. Maria Lewicka
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Czy jest miejsce dla miejsca w psychologii?
9. Źariusz Źoli ski
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Milgram po polsku
10. Michał Harciarek
Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski
Neuronauka we współczesnej psychologii
WykładŚ
1. Rainer Riemann1, Martin Diewald2, Frank M. Spinath3
1

Department of Psychology, Bielefeld University, Germany

2

Department of Sociology, Bielefeld University, Germany

3

Department of Psychology, Saarland University, Germany

TwinLife: Twin Family Study on Social Inequality

Streszczenia wykładówŚ
1. Shalom H. Schwartz
A research review on the relations between values and behavior in a multicultural
perspective
Following an overview of the extensively used theory of ten basic human values, I will
discuss processes through which values may influence and be influenced by behavior.
Examples of associations between values and a wide variety of behaviors across many
cultures will illustrate these influences. In each case, one set of values promoted the behavior
and a motivationally opposed set of values inhibited it. Recent refinements to the theory
63

of basic value discriminate 19 more narrowly defined values. Data from five countries
illustrate how these values permit more fine-tuned analysis and understanding of valuebehavior relations. Research is needed to clarify the causes of variation in the strength
of value-behavior relations across social and cultural contexts. I will discuss initial evidence
that suggests sources worth investigating further.
Key words: values, behavior, multicultural perspective

2. Małgorzata Ko cielska
Nie dorosn ć do… infantylna osobowo ć naszych czasów
Punktem wyj cia refleksji jest dzieło Karen Horney, która w latach 3Ń-tych XXw.
opublikowała monografię Neurotyczna osobowość naszych czasów. Okazało się,

e ta

osobowo ć jest pełna lęków, frustracji, zawi ci i wrogo ci, które w formie społecznie
upowszechnionej stworzyły podstawy nazizmu, okrucie stw II wojny wiatowej i holokaustu.
W swoich badaniach dokonuję zabiegu odwrotnego. Przywołuję znane w Polsce zjawiska
społeczne, takie jakŚ spadek dzietno ci, malej ca liczba zwi zków mał e skich, wzrost
rozwodów, przemoc domowa, upadek autorytetów, ucieczka przed procesem starzenia się i in.
Z perspektywy psychologa klinicznego w oparciu o jednostkowe studia przypadków
gromadzone wespół z magistrantami ubiegłych lat, próbuję odpowiedzieć na wybrane
pytania.
Źlaczego du o kobiet w Polsce (ok. 5Ń%) boi się w naturalny sposób rodzić? Źlaczego wielu
mę czyzn w okresie redniej dorosło ci pozostaje przy rodzicach (w Polsce ok. 2,5 mln)?
Źlaczego mę czy ni skazani za przemoc domow

obwiniaj

swoje

ony za rzekomo

poniesione krzywdy? Źlaczego ojcowie dzieci niepełnosprawnych często opuszczaj rodzinę?
Źlaczego niektóre starsze panie i panowie próbuj zatrzymać czas i na ladować w swym
zachowaniu młodych?
Ogólnym sposobem odpowiedzi byłoby, e te osoby nie podejmuj zada

rozwojowych

wła ciwych dla wieku, płci i sytuacji yciowej. Cechuje ich brak odpowiedzialno ci za siebie
i bliskich. Ujawniaj sposób my lenia i reagowania typowy dla osobowo ci infantylnej.
Natomiast, dlaczego wła nie osobowo ć infantylna jest charakterystyczna dla naszych czasów
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i jaki jest jej zwi zek z warunkami

ycia społecznego, postaram się dać odpowied

w wykładzie.
Słowa kluczoweŚ osobowo ć infantylna, współczesno ć, psychologia kliniczna

3. Jürgen Margraf
Current Developments in German Psychology
In agreement with international trends, psychology is one of the most highly demanded
academic disciplines in Germany. On average, there are 8.5 times more applicants than
available places (to compare: biology 4.6, medicine 4.2, pharmaceutics 2.0). This has led to
an especially high “Numerus Clausus” for the discipline, which can be studied at
49 universities

across

żermany.

In

addition,

several

private

„Hochschulen“

or „Żachhochschulen” are now offering BSc and sometimes MSc courses of typically more
specialized applied variants of psychology. Roughly 35´ŃŃŃ students are supervised by some
2600 scientists (including >700 professors). Almost all institutions have now switched from
the „Źiplom“ to a BSc/MSc-structure. The BSc is generally seen as transitory stage, more
than 90% of the students go on to an MSc in psychology, primarily specializing in clinical
psychology/psychotherapy and economic psychology. The number of PhŹ´s per year exceeds
500 and there are an additional 40-45 habilitations/year, in both cases mostly of the
cumulative (publication-based) type. The percentage of females is 77.6 for students, 68.2%
for dissertations and 45.2% for habilitations.
Psychological research encompasses a broad array of sub-disciplines and topics that have
witnessed an increase in third-party funding (primarily public peer-reviewed sources).
In addition, the discipline is becoming more international. While the number of publications
in German language remains at a high level, there has been a strong increase in English
language publications over the past 10 years. In 2010 for the first time there were more than
10000 English language publications (36% of all psychological publications originating from
Germany). The highest share of English language publications is found in general, biological
and neuropsychology (80%), followed by differential, developmental and social psychology
as well as diagnostics and methodology (30-60%); the lowest proportion is observed in
applied disciplines (10-20%). International reception of German psychological research is
expressed in a share of English citations of 72%.
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The professional situation of psychologists is generally positive with a low unemployment
rate in spite of a steadily increasing number of practitioners and researchers. A special
situation has been created by the introduction of a psychotherapy law in 1999, that paved the
way for the inclusion of over 3Ń’ŃŃŃ psychological psychotherapists into the health care
system. In the mean time, psychologists have become the largest group providing
psychotherapy.
Key words: German psychology, current developments

4. Małgorzata Kossowska
eby wiedział………. Czyli o roli potrzeby domkni cia w kształtowaniu uprzedze
Historia psychologii społecznej – to w ogromnej czę ci historia bada nad uprzedzeniami
oraz ich ewolucyjnymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi ródłami. Z bada
tych wynikaj trzy wa ne wnioski. Po pierwsze, uprzedzenia zdaj się być raczej reguła
ani eli wyj tkiemŚ s obecne w ka dym okresie historycznym, ka dym regionie wiata
i ka dej kulturześ s tak e obserwowane u większo ci ludzi. Po drugie, ludzie s poznawczo
predysponowani do bycia uprzedzonymi. Po trzecie, uprzedzenia pełni rozliczne funkcje
względem jednostek jak i grup - słu

utrzymywaniu i wzmacnianiem zasobów społecznych,

ekonomicznych i politycznych. Perspektywa motywowanego poznania, jak adna inna do tej
pory, oferuje proste i uniwersalne wyja nienie tych faktów. W swojej prezentacji
skoncentruję się więc na pokazaniu dlaczego poszukiwanie porz dku, jednoznaczno ci
i zrozumienia otaczaj cej nas rzeczywisto ci, szczególnie wyra ne w sytuacji niepewno ci,
skutkuje nietolerancj
między potrzeb

wobec „obcych”. Wska ę na wa ne mechanizmy po rednicz ce

posiadania pewnej wiedzy a uprzedzeniami, takie jak przekonania

autorytarne, my lenie esencjalistyczne lub fundamentalizm religijny. Na koniec, poddam
pod dyskusję pesymistyczny pogl d Allporta, e kontakt międzygrupowy jest nieefektywny
u ludzi do uprzedze szczególnie silnie predysponowanych.
Słowa kluczoweŚ uprzedzenia, perspektywa motywowanego poznania
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5. Mariola Łaguna
Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów
Sposób podej cia do stoj cych przed osob wyzwa zale y w pewnym stopniu od zasobów,
jakimi dysponuje. To, jakie cele wybiera oraz na ile efektywnie je realizuje ma zwi zek
z zasobami osobistymi w postaci posiadanych przekona

i tendencji do do wiadczania

pozytywnych emocji. Analiza czynników sprzyjaj cych efektywnemu funkcjonowaniu
i rozwojowi osobistemu podejmowana jest w dynamicznie rozwijaj cym się nurcie
psychologii pozytywnej. W ramach tego nurtu pojawiaj się tak e koncepcje integruj ce,
poszukuj ce wspólnego rdzenia pozytywnych przekona

i tendencji osobowo ciowych.

W referacie przedstawione zostan nowe propozycje teoretyczne oraz wyniki serii własnych
bada nad rol zasobów osobistych w procesie realizacji celów, a tak e nad ich znaczeniem
dla zaanga owania i sukcesu w działaniu. Nawi zuj c do zało e programowych Zjazdu,
pokazane zostan

nie tylko statyczne zale no ci ujęte w danym momencie czasowym,

ale tak e ich dynamika w czasie. Podjęta zostanie próba ujęcia relacji między ró nymi
elementami systemu regulacji w procesie realizacji celów nie tylko na poziomie grupowym,
ale tak e na poziomie celów indywidualnej osoby.
Słowa kluczoweŚ zasoby osobiste, realizacja celów

6. Stanisław Kowalik
Konfrontacja globalizacyjnego ładu społecznego z psychologiczn koncepcj rozwoju
człowieka
Na temat globalizacji wypowiadało się ju tak wielu ekonomistów, politologów, socjologów,
a tak e psychologów, chocia w znacznie mniejszym zakresie, e mogłoby wydawać się,
e ocena warto ci tej wielkiej zmiany społecznej, nie powinna budzić jakichkolwiek
w tpliwo ci. W praktyce jest jednak inaczej. W miarę upowszechniania się globalizacji
na wiecie, jej odbiór społeczny staje się coraz bardziej kontrowersyjny. Jednocze nie nowa
organizacja ycia społecznego wprowadzana jest do ycia społecznego z tak intensywno ci ,
e staje się ona coraz istotniejszym kontekstem dla rozwoju psychicznego ludzi. W referacie
zostanie dokonany przegl d dotychczasowych bada
omówione te koncepcje teoretyczne, które próbuj
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psychologicznych oraz zostan
wyja nić oddziaływanie ładu

globalizacyjnego na zmiany w funkcjonowaniu psychologicznym ludzi, zró nicowanych
ze względu na wybrane wła ciwo ci społeczno-demograficzne i psychologiczne. W oparciu
o tę analizę zaproponuję własne stanowisko w sprawie korekty we wprowadzaniu dalszych
zmian globalizacyjnych oraz okre lę zadania, jakie ma do wykonania psychologia w tej
sprawie.
Słowa kluczoweŚ globalizacja, rozwój człowieka

7. Marek Harat
Neuromodulacja w leczeniu schorze sfery psychicznej
Neuromodulacja jest szybko rozwijaj c się metod leczenia wielu schorze neurologicznych
i sfery psychicznej. Polega na precyzyjnym zaimplantowaniu do mózgu elektrod. Poł czone
s one podskórnie z generatorem impulsów, w których znajduje się bateria litowa, czyli
ródło energii. Pr d, który dostarczany jest przez ten układ do nadaktywnych obszarów
mózgu powoduje ich blokowanie i przywrócenie równowagi. Hamowanie aktywno ci grup
komórek lub blokowanie przewodnictwa w drogach nerwowych jest spowodowane trwał
depolaryzacj błon komórkowych neuronów. Metoda ta znalazła trwałe miejsce w leczeniu
takich schorze

neurologicznych jak choroba Parkinsona, dystonia, samoistne dr enie,

spastyczno ć, padaczka i bóle neuropatyczne. W ci gu ostatnich lat obserwuje się coraz
większe zainteresowanie zwi zane z zastosowaniem tej metody w leczeniu schorze sfery
psychicznej. Próby leczenia przeprowadzane s w takich schorzeniach jak zespół obsesyjnokompulsyjny, depresja, zespół Tourette’a, uzale nienia, stany patologicznej agresji, a nawet
zaburzenia otępienne. W prezentacji zostan przedstawione przypadki leczone przez autora.
Od 2ŃŃ2 do 2ŃńŃ roku wykonano ń4 zabiegów obustronnej cingulotomii w cię kich
lekoopornych postaciach zespołu obsesyjno-kompulsyjnego. Od 2010 roku zaprzestano
wykonywania zabiegów ablacyjnych i w tych najcię szych postaciach zespołu obsesyjnokompulsyjnego wykonywane s tylko zabiegi neuromodulacji. Celem leczenia jest j dro
półle ce przegrody i przednia odnoga torebki wewnętrznej. Wykonano 2 takie zabiegi
w jednym przypadku uzyskano poprawę, a w drugi przypadku pacjent nie uzyskał poprawy
po leczeniu i obecnie ma wył czony stymulator. W dwóch przypadkach lekoopornej cię kiej
depresji zastosowano stymulator nerwu błędnego i w obu przypadkach uzyskano poprawę.
Jeden z pacjentów 4,5 roku po operacji nie ma objawów depresyjnych, a od 4 lat
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nie przyjmuje leków przeciwdepresyjnych i powrócił do wykonywanego zawodu.
4 pacjentów cierpi cych na cię k postać zespołu Tourette’a było leczonych poprzez głębok
stymulację mózgu. W jednym przypadku celem było j dro półle ce przegrody, gdy
dominowały natrętne my li. W trzech przypadkach celem była gałka blada, gdy dominowały
tiki wokalne i ruchowe. Wykonano leczenie dwóch przypadków patologicznej otyło ci, która
była spowodowana uszkodzenie o rodków syto ci w podwzgórzu bocznym. Leczenie
polegało na zaimplantowaniu elektrod do j dra półle cego przegrody. Pacjentki odzyskały
mo liwo ć kontrolowania przyjmowania posiłków. Przeprowadzono równie leczenie jednej
pacjentki chorej na agresję nie poddaj c

się leczeniu zachowawczemu. Zastosowano

stymulację tylnej czę ci podwzgórza oraz j dra półle cego przegrody uzyskuj c całkowite
ust pienie objawów i mo liwo ć powrotu pacjentki do normalnego funkcjonowania.
Słowa kluczoweŚ neuromodulacja, leczenie zaburze psychicznych

8. Maria Lewicka
Czy jest miejsce dla miejsca w psychologii?
Choć trudno w to uwierzyć, w psychologii ci gle znajduj się wa ne obszary funkcjonowania
człowieka, które nie przyci gnęły dot d uwagi badaczy. Jednym z takich obszarów jest rola
miejsca w

yciu człowieka. Być mo e jest tak dlatego, e miejsce jest tak integralnie

zwi zane z naszym cielesnym funkcjonowaniem („miejsce jest tam gdzie jest nasze ciało”),
e po prostu nie wydaje się nam ono dostatecznie interesuj cym problemem badawczym.
A tymczasem miejsce, w jakim yjemy, jest nie mniej wa nym obiektem naszej to samo ci,
co inne obiekty (grupa etniczna, płeć, zawód itd.). Konflikty etniczne i międzynarodowe s
przecie w znacznym stopniu konfliktami o miejsce. Rozerwanie więzi z miejscem będ ce
wynikiem niechcianego przesiedlenia prowadzi do traumy nie mniejszej ni utrata ukochanej
osoby. Jak pokazuj moje badania empiryczne, emocjonalna wię z miejscem towarzyszy
dobremu funkcjonowaniu człowieka – bogatej siatce kontaktów społecznych i zadowoleniu
z ycia. W moim wykładzie zastanowię się nad przyczynami nikłego zainteresowania
psychologów problematyk

miejsca. Przedstawię argumenty empiryczne na rzecz tezy,

e obszar ten jest wa ny dla wielu dziedzin psychologiiŚ psychologii społecznej, poznawczej,
klinicznej, rozwojowej, psychologii zdrowia, psychologii pracy i wielu innych. Problematyka
miejsca nabiera szczególnego znaczenia w epoce globalizacji, homogenizacji kultury
i rosn cej mobilno ci ludzi. Czy procesy te powoduj , e konkretne miejsca trac swoje
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znaczenie? Przedstawię wyniki pokazuj ce, e nie tyle miejsce traci znaczenie, ile e zmienia
się charakter więzi człowieka z miejscem – aktywna forma przywi zania, w której miejsce
jest przedmiotem wiadomego wyboru, zastępuje tradycyjne formy zakorzenienia w miejscu
urodzenia. Omówię te zwi zki między to samo ci lokaln i przywi zaniem do miejsca
a innymi formami to samo ci, przede wszystkim to samo ci narodow .
Słowa kluczoweŚ miejsce, przywi zanie do miejsca, to samo ć lokalna

9. Źariusz Źoli ski
Milgram po polsku
Eksperyment

Stanleya

Milgrama

po więcony

indukowaniu

posłusze stwa

jest

najsłynniejszym i najczę ciej cytowanym badaniem z zakresu nauk społecznych. Trudno
wyobrazić sobie współczesny podręcznik nie tylko psychologii społecznej, ale tak e
psychologii ogólnej lub socjologii, w którym nie było by obszernego opisu tych bada .
W wyja nianiu, dlaczego osoby badane skłonne s uderzyć człowieka siedz cego za ciana
pr dem o sile 45Ń volt przyjmuje się zwykle, e kluczowa jest tu rola osoby wydaj cej
polecenia. Poniewa

socjalizacja sprawiła,

e nauczyli my się posłusze stwa wobec

przeło onych i osób będ cych autorytetami, to nawet w sytuacji tak ekstremalnej
uruchamiamy gotowo ć do uległo ci wobec polece , które padaj z ust profesora szacownego
uniwersytetu. W istocie, gdy w eksperymencie Milgrama naukowca zastępował (pod pewnym
pretekstem) „człowiek z ulicy” badani rzadziej demonstrowali tak ekstremaln uległo ć.
Warto wszak e zwrócić uwagę, e nawet w tych warunkach poziom uległo ci osób badanych
wci

był szokuj co wysoki. Oznacza to, e wpływ autorytetu nie tylko nie jest jedynym

czynnikiem tłumacz cym wyniki obserwowane w badaniach realizowanych w paradygmacie
Milgrama, ale być mo e nie jest nawet czynnikiem najwa niejszym. Steven żilbert sugeruje,
e kluczowy jest tu mechanizm tzw. ”wielokrotnej stopy w drzwiach”. Osobie badanej
na pocz tku eksperymentu demonstruje się działanie urz dzenia, uderzaj c j pr dem o sile
45 volt. Badany odczuwa to jako rzecz nieprzyjemn , ale zarazem niezbyt bolesn . Je li teraz
słyszy polecenie uderzenia innego człowieka pr dem o sile ń5 volt, nie widzi powodów,
by tego nie zrobić. Ka de kolejne polecenie to u ycie pr du tylko nieco (o ń5 volt)
silniejszego. Podmiot wpada tu w pułapkę konsekwencji. żilbert sugeruje, e gdyby badany
od razu usłyszał, e ma uderzyć innego człowieka pr dem o sile, powiedzmy 225 volt,
odmówiłby. Je li jednak do tego poziomu dochodzi naciskaj c kolejno ń4 klawiszy,
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nie potrafi znale ć uzasadnienia, by powiedzieć „nie”. W badaniu eksperymentalnym
sprawdzamy, czy żilbert ma rację. Czy rzeczywi cie ludzie nie zechc wcisn ć piętnastego
klawisza generatora pr du elektrycznego, je li usłysz takie polecenie od razu. W swoich
rozwa aniach idziemy te dalejŚ Czy ludzie, którzy odmówili wci nięcia piętnastego klawisza
zdecyduj się teraz na wci nięcie, powiedzmy, pi tego?... Albo przenosz c to na grunt innych
zjawiskŚ ludziom zdarza się zachowywać niezgodnie z normami moralnymi. Czy je li
zaproponujemy im zrobienie czego wyra nie niemoralnego i usłyszymy „nie”, to potem nie
dadz się oni namówić na zrobienie czego tylko trochę niemoralnego?... Kwestia ta wydaje
się mieć bardzo wa ne implikacje dla wielu dziedzin psychologii praktycznej.
Słowa kluczoweŚ eksperyment Milgrama, mechanizm „wielokrotnej stopy w drzwiach”

10. Michał Harciarek
Neuronauka we współczesnej psychologii
Stosowane w naukach o układzie nerwowym metody obrazowania pracy mózgu s coraz
powszechniej wykorzystywane w badaniach psychologicznych. Jednak wielu psychologów
ma do tego typu metodologii do ć sceptyczne podej cie, zastanawiaj c się przy tym na ile
wyniki

uzyskiwane

np.

przy

pomocy

funkcjonalnego

rezonansu

magnetycznego,

elektroencefalografii czy przezczaszkowej stymulacji magnetycznej przyczyniaj
do rozwoju psychologii. Żaktycznie, w przypadku niektórych bada

się

psychologicznych

wykorzystanie metod pochodz cych z neuronauki okazało się mało uzasadnione, pozostaj c
bez większego wpływu dla teorii psychologicznej. Niemniej jednak, odpowiednio dobrze
zaprojektowane i zinterpretowane, badania psychologiczne z jednoczesnym zastosowaniem
której z technik neuroobrazowych mog znacz co przyczynić się do zmiany paradygmatu
psychologicznego.
Podczas wykładu podjęta zostanie próba obrony tezy, e neuronauka daje psychologom
mo liwo ć bardziej wnikliwego poznania mechanizmów kontroluj cych ludzkie zachowania
oraz samego przebiegu tych zachowa , w tym tak e ich przewidywania. Zaprezentowane
zostan przykłady bada z zastosowaniem neuroobrazowania czy innych metod powszechnie
stosowanych w naukach o układzie nerwowym, których wyniki w istotny sposób przyczyniły
się do lepszego zrozumienia procesów psychologicznych. W szczególno ci, odwołuj c się
do nowatorskiej teorii nowo ci-rutyny żoldberga i Costy oraz bada
71

nad pamięci

semantyczn , omówiona zostanie rola neuronauki w weryfikacji dotychczasowych
i tworzeniu

nowych

zało e

na

temat

przebiegu

procesów

psychicznych,

w perspektywie rozwojowej. Ponadto, na podstawie wyników bada

tak e

własnych ukazane

zostanie znaczenie wiedzy z zakresu neuronauk w psychologii klinicznej, zwłaszcza
w odniesieniu do diagnozy ró nicowej i leczenia chorób czy zaburze

cechuj cych się

zbli onym fenotypem behawioralnym.
Słowa kluczoweŚ neuronauka, współczesna psychologia

11. Rainer Riemann, Martin Diewald, Frank M. Spinath
TwinLife: Twin Family Study on Social Inequality
Behavioral genetic study designs allow separating environmental from genetic transmission of
social outcomes across generations. The first part of this presentation provides an introduction
to the topic and a brief review of relevant findings in 5 domains of social inequality: a) skill
formation and educational attainment; b) career and labor market attainment c) integration
and participation in social, cultural, and political life; d) subjective perceptions of quality of
life and perceived agency; e) deviant behavior and behavioral problems.
In the second part, a longitudinal study of social inequalities in Germany will be described.
This study will employ a nuclear twin family design in a sample of 4000 German twin pairs
who are between 5 and 23 years old at the first measurement occasion. The data of this study
will be made available to the scientific community as public use files.
Key words: social inequality, twin family, Germany
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SYMPOZJA
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Sympozjum nr 1: CZŁOWIźK I SPOŁźCZź STWO
WźŹŁUż KAZIMIERZA OBUCHOWSKIźżO. CZ

ĆI

Uczony żeglujący własnym kursem naraża się na ryzyko
zapuszczenia się na obszary zbyt egzotyczne
(Kazimierz Obuchowski, 2001, s. 108)

Organizator:
Stanisław Kowalik
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Wyst pieniaŚ
1. Aleksandra Błachnio, Marta Kosiol, Ludmiła Zaj c-Lamparska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kazimierz Obuchowski - zarys biografii
2. Piotr Ole
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Humanistyczny wymiar osobowo ci w koncepcji Kazimierza Obuchowskiego
3. Alina Kola czyk
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Emocje, motywacja i osobowo ć twórcza
4. źdward N cka
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
O intencjonalno ci
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5. Czesław S. Nosal
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Kody umysłu i pami ć asocjacyjna
6. Krystyna Drat-Ruszczak
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
„Czy ten człowiek po tej linie wchodzi?” – Kliniczna szkoła Kazimierza
Obuchowskiego

Streszczenia wyst pie Ś
1. Aleksandra Błachnio, Marta Kosiol, Ludmiła Zaj c-Lamparska
Kazimierz Obuchowski – zarys biografii
O specyfice pracy naukowej Kazimierz Obuchowski pisałŚ „profesjonalne zajmowanie się
zrozumieniem wiata stawia badacza przed tak znacznymi trudno ciami, e mo e on uprawiać
je w sposób efektywny tylko wówczas, gdy sam spełnia się w niej, gdy staje się ona form
jego samorealizacji” (Obuchowski, 2ŃŃŃ).
Biografia Kazimierza Obuchowskiego stanowi urzeczywistnienie tego przekonania.
Kazimierz Obuchowski tworzył własne, oryginalne ujęcia teoretyczne, które często
wyprzedzały aktualny nurt bada
konsekwentnie rozwijał autorsk

psychologicznych, a w kolejnych publikacjach

koncepcję osobowo ci, czy szerzej – psychologiczn

koncepcję człowieka.
W wyst pieniu zostan

przywołane wydarzenia z

ycia Kazimierza Obuchowskiego,

stanowi ce kontekst powstawania jego dorobku publikacyjnego. Autorki zwróc szczególn
uwagę na najwa niejsze osi gnięcia naukowe i ich przenikanie się z osobist histori
Naukowca.
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ycia

2. Piotr Ole
Humanistyczny wymiar osobowo ci w koncepcji Kazimierza Obuchowskiego
W psychologii osobowo ci dominuje podej cie opieraj ce się na zało eniach psychologii
ewolucyjnej. Osobowo ć pełni funkcję centralnego systemu adaptacji. Adaptacja twórcza
mo e wyprzedzać zmianę warunków zewnętrznych lub zmierzać do ich przestrojenia.
Wychylenie ku przyszło ci i potrzeba sensu ycia motywuj człowieka do stawiania się
niepowtarzaln indywidualno ci . Humanistyczny wymiar osobowo ci polega na zdolno ci
do samo-programowania umysłu, aktywno ci, rozwoju, zmian. Człowiek zmienia się wraz
z kultur a ogólna linia zmian wiedzie ku coraz szerzej pojmowanej wolno ci osobistej. Wraz
z kulturow ewolucj człowieka zmienia się te koncepcja i sens dojrzało ci osobowo ciowejŚ
człowiek podmiot – nowy indywidualista – autor siebie – twórca zmian… Teoria Kazimierza
Obuchowskiego inspiruje, znajduje wci

nowe po rednie potwierdzenia, wyznacza

perspektywę rozwoju dyscypliny.
Słowa kluczoweŚ psychologia osobowo ci, wymiar humanistyczny, Kazimierz Obuchowski

3. Alina Kola czyk
Emocje, motywacja i osobowo ć twórcza
Przedmiot „źmocje, motywacja, osobowo ć”, prowadzony przez Kazimierza Obuchowskiego
w Instytucie Psychologii UAM, przez lata kształtował rozumienie człowieka przez nas,
pó niejszych psychologów. A jako, e Obuchowskiego najbardziej interesowały typowo
„ludzkie” aspekty osobowo ci, zapewniaj ce człowiekowi sens ycia, a w pewnym sensie
i nie miertelno ć, zaj ł się potencjałem twórczym w postaci ludzkiej autonomii. Odnalazł j
przede wszystkim w motywacji zorientowanej na „autorskie”, odległe cele, nazywane te
zadaniami. W integracji osobowo ci upatrywał mo liwo ć realizowania tych zada , dzięki
skutecznej samoregulacji. Opisuj c Kody umysłu i emocje (2ŃŃ4), Autor nadał im nie bez
powodu porz dek, wynikaj cy z kryterium autonomizacji (rodzaju zale no ci). Najwy ej
w hierarchii usytuował kody zale ne od wspomnianych zada – hierarchiczny i twórczy.
Szkoda, e nie mo na ju dyskutować tego podziału z Autorem. Mo na tylko stwierdzić,
e odkryty wpływ emocji pozytywnych na przetwarzanie bardziej hierarchiczne –
abstrakcyjne i rozległe, jest dzi uwa any za istotny czynnik generowania idei. Odej cie
Kazimierza Obuchowskiego przerwało jego my lenie o twórczo ci w momencie, gdy wiat
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zerwał się do empirycznego poznawania mechanizmu twórczej, intuicyjnej syntezy. Mo na j
metaforycznie ujmować jako „nadjęzykowy”, twórczy kod, niesprzeczny z emocjonalnym
hierarchizowaniem przetwarzania.
Słowa kluczoweŚ Kazimierz Obuchowski, emocje, motywacje, osobowo ć twórcza

4. źdward N cka
O intencjonalno ci
Intencjonalno ć,

rozumiana

jako

zdolno ć

człowieka

do

wykonywania

czynno ci

wiadomych i zamierzonych, jest trudnym problemem dla nauki empirycznej. Nauka operuje
modelami deterministycznymi, a intencjonalno ć wymaga uwzględnienia faktu, e ludzie s
wolni w swoich decyzjach i działaniach. Wolno ć nie oznacza niepodlegania wpływom
i ograniczeniom, wymaga jednak znacznego marginesu swobody i autonomii podmiotu.
Psychologiczne koncepcje intencjonalno ci odwołuj się do bada prowadzonych w kilku
dziedzinach, takich jak psychologia osobowo ci, psychologia społeczna i psychologia
poznawcza. W ujęciu kognitywnym intencjonalno ć dyskutowana jest w dwóch aspektachŚ
jako zjawisko wymagaj ce sprawnej kontroli poznawczej oraz jako planowanie i kontrola
działa

celowych. W swoim wyst pieniu omówię te dwa podej cia, wskazuj c istotne

dla rozwa a

nad intencjonalno ci

Ostatecznym celem tych rozwa a

wyniki bada

behawioralnych i neuropoznawczych.

będzie próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie

o poznawczy i mózgowy mechanizm intencjonalno ci.
Słowa kluczoweŚ intencjonalno ć, ujęcie kognitywne

5. Czesław S. Nosal
Kody umysłu i pami ć asocjacyjna
Profesor Kazimierz Obuchowski był nie tylko prekursorem w zakresie nowego spojrzenia na
mechanizmy kodowania informacji, ale równie charakteryzował je w szerszym kontek cie
mechanizmów przetwarzania informacji w systemie pamięci człowieka. Jego ksi ka „Kody
umysłu i emocje” doskonale pokazuje,

e mechanizmy kodowania nie działaj

w funkcjonalnej „pró ni”, s one bowiem ci le zwi zane z ró nymi wariantami przebiegu
procesów kategoryzacji, od monokonkretnej, przez polikonkretn
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do hierarchicznej,

ale jednocze nie zale

od procesów asocjacyjnych. Profesor wykorzystuje osi gnięcia

wybitnych rosyjskich badaczy zaburze

pamięci asocjacyjnej w patologii (koncepcja

J. Poljakova) i wykazuje, e warianty przebiegu procesów kodowania (preferowane rodzaje
kodów) s warunkowane nie tylko przez emocje, ale równie przez dominuj ce kierunki
asocjacji. Mechanizmom działania pamięci asocjacyjnej nie po więcamy w psychologii
nale ytej uwagi, a s one doniosłe w kontek cie dynamiki zmian inteligencji i do wiadczenia
podmiotu w toku poznawczego starzenia się. Stosunkowo niedawno zwrócono uwagę,
e funkcje asocjacyjne s istotn komponent inteligencji ogólnej.
Słowa kluczoweŚ Kazimierz Obuchowski, mechanizmy kodowania informacji, pamięć
asocjacyjna

6. Krystyna Drat-Ruszczak
„Czy ten człowiek po tej linie wchodzi?” – Kliniczna szkoła Kazimierza Obuchowskiego

Na podstawieŚ pamięci przekazu ustnego podczas wspólnie realizowanych zada klinicznych
prac Kazimierza Obuchowskiego: Psychologia dążeń ludzkich i Kody orientacji i struktura
procesów emocjonalnych przedstawiam podej cie prof. Kazimierza Obuchowskiego
do badania zaburze

psychicznych i zachowania. Podej cie to uwa am za idiograficzne,

całkowicie „zorientowane na osobę” a nie na ”zmienn ” (person vs variable approach)
i prekursorskie wobec współczesnej architektury osobowości. Idiograficzny tytuł wyst pienia
pochodzi z obserwacji uczestnicz cej, wykonywanego przez Profesora, badania tablicami
TAT (Tablica 8 BM).
Słowa kluczoweŚ Kazimierz Obuchowski, psychologia kliniczna
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Sympozjum nr 2: TEMPERAMENT A PTSD
Organizator:
Bogdan Zawadzki
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Dyskutant:
Jan Strelau
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie

Streszczenie sympozjum:
Badania dotycz ce zwi zku między temperamentem a pourazowym zaburzeniem stresowym
(PTSD).
Słowa kluczoweŚ temperament, PTSD

Wyst pieniaŚ
1. Anna Glibowska
Jednostka Wojskowa 2399
Temperament jako predyktor objawów PTSŹ u

ołnierzy pełni cych misje

wojskowe: wyniki bada prospektywnych
2. Karolina Staniaszek
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Zwi zek cech temperamentu i wczesnych dezadaptacyjnych schematów
z nasileniem objawów zaburzenia stresowego pourazowego
3. Maksymilian Bielecki
Wydział Psychologii, Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Tendencyjno ci uwagi, temperament i wiek jako zmienne wyja niaj ce nasilenie
objawów PTSŹ w ród ofiar wypadków samochodowych (2ŃŃń)
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4. Bogdan Zawadzki
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Temperamentalne predyktory skuteczno ci psychoterapii w grupie uczestników
wypadków drogowych
5. Dorota Nowocin
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Zmiany temperamentu zwi zane z remisj objawów PTSŹ w efekcie terapii

Streszczenia wyst pie Ś
1. Anna Glibowska
Temperament jako predyktor objawów PTSŹ u ołnierzy pełni cych misje wojskoweŚ
wyniki bada prospektywnych
Celem bada

była analiza roli cech temperamentu jako predyktora objawów PTSŹ

u ołnierzy pełni cych misje wojskowe. Badania miały charakter prospektywny – pomiar
cech temperamentu był dokonany przed wyjazdem

ołnierzy na misję, za

ocena

okołotraumatycznych emocji, stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem oraz nasilenia
objawów PTSŹ po powrocie z misji. Badania zrealizowano w dwóch grupach ołnierzyŚ
pełni cych misję wojskow w Iraku (N=57) oraz w Afganistanie (N=ń48). Analiza wyników
potwierdziła sformułowane hipotezy wykazuj c, e cechy temperamentu (w tym zwłaszcza
reaktywno ć emocjonalna) umo liwiaj

przewidywanie nasilenia okołotraumatycznych

emocji, strategii radzenia sobie ze stresem (zorientowanych na emocje i zadanie) oraz
nasilenia objawów PTSŹ (zarówno bezpo rednio jak i po rednio poprzez emocje i strategie
jako zmienne mediuj ce).
Słowa kluczoweŚ temperament, predyktor, PTSŹ, ołnierze, misje wojskowe
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2. Karolina Staniaszek
Zwi zek cech temperamentu i wczesnych dezadaptacyjnych schematów z nasileniem
objawów zaburzenia stresowego pourazowego
Wyniki dotychczasowych bada sugeruj , e podatno ć na zaburzenie stresowe pourazowe
(PTSD

–

ang.

Posttraumatic

Stress

Disorder)

zale y od

interakcji

czynników

temperamentalnych i psychospołecznych, w tym do wiadczenia wcze niejszego urazu
psychicznego (Breslau i in., 1995; Źiżangi i in., 2Ńń3). Interakcja pomiędzy czynnikami
osobowo ciowymi a negatywnymi do wiadczeniami w okresie dzieci stwa i adolescencji jest
podstaw teorii schematów Jeffreya Younga (ń999).
Nieliczne dane empiryczne wspieraj hipotezę zwi zku PTSŹ i wczesnych dezadaptacyjnych
schematów (por. Cockram i in., 2ŃńŃś Price, 2ŃŃ7). Jednym z celów prezentowanego badania
była jej weryfikacja w grupie osób po do wiadczeniu wypadku komunikacyjnego (n=250).
Źane pochodz z pomiaru przeprowadzonego w okresie ń2-ń5 miesięcy po wydarzeniu
traumatycznym. Zmierzono nasilenie: cech temperamentalnych (FCZ-KT, Formalna
Charakterystyka

Zachowania

–

Kwestionariusz

Temperamentu,

1997),

wczesnych

dezadaptacyjnych schematów (YSQ, Young Schema Questionnaire; Young, 1999) oraz
objawów PTSŹ (PDS, Posttraumatic Stress Diagnostic Scale, 1997).
Uzyskane dane pozwalaj wyodrębnić grupę wczesnych dezadaptacyjnych schematów, które
współwystępuj

z

objawami

PTSŹŚ

deprywacja emocjonalna, izolacja społeczna,

zahamowanie emocjonalne, negatywizm/pesymizm, zale no ć/niekompetencja, bezwzględna
surowo ć. Zaprezentowana zostanie empiryczna weryfikacja modelu zakładaj cego
mediacyjny charakter zwi zku cech temperamentalnych, wczesnych dezadaptacyjnych
schematów oraz nasilenia objawów PTSŹ.
Przedstawione wyniki zostan omówione w kontek cie rozumienia patogenezy PTSŹ oraz
implikacji dla oddziaływa terapeutycznych i profilaktyki.
Słowa kluczoweŚ zaburzenie stresowe pourazowe, temperament, wczesne dezadaptacyjne
schematy
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3. Maksymilian Bielecki
Tendencyjno ci uwagi, temperament i wiek jako zmienne wyja niaj ce nasilenie
objawów PTSŹ w ród ofiar wypadków samochodowych (2001)
źmocjonalny Test Stroopa (źTS) jest narzędziem bardzo chętnie wykorzystywanym
w badaniach dotycz cych tendencyjno ci uwagi obserwowanych w zaburzeniach lękowych,
m.in. w pourazowym zaburzeniu stresowym. Wyst pienie prezentuje wyniki uzyskane
w ramach projektu terapeutycznego „TRAKT” skierowanego do ofiar wypadków
komunikacyjnych.
Przeprowadzone analizy jednoznacznie wspieraj

wcze niejsze doniesienia wskazuj ce

na obecno ć specyficznych tendencyjno ci w działaniu uwagi u osób z diagnoz PTSŹ.
Tendencyjno ci te objawiaj się wydłu eniem rednich czasów reakcji w źTS w czasie
prezentacji materiału powi zanego z traum

a tak e istotnym wzrostem ich wariancji.

Istotnym novum przeprowadzonych bada jest wł czenie do analiz dodatkowych zmiennychŚ
wieku oraz ró nic indywidualnych w zakresie temperamentu. Źotychczas realizowane
badania nie mogły uwzględnić wpływu tych czynników m.in. ze względu na znacznie
mniejsze liczebno ci dostępnych prób.
Uzyskane wyniki wskazuj na kluczow rolę wieku, jako zmiennej moderuj cej relację
pomiędzy zniekształceniami uwagi a nasileniem symptomów. W ród młodszych badanych
obserwujemy wyra ne zwi zki pomiędzy interferencj wywołan materiałem powi zanym
z traum a symptomami PTSŹ, w ród starszych zale no ć ta zanika. Odwrotny wzorzec
obserwować mo na, je eli chodzi o zmienne temperamentalne (przede wszystkim
reaktywno ć emocjonaln i wawo ć) – nie s one istotnymi predyktorami intensywno ci
objawów w ród młodszych uczestników, ale ich wpływ ro nie wraz z wiekiem.
Obserwowane zale no ci maj istotne implikacje zarówno dla dalszych bada w obszarze
psychopatologii poznawczej PTSŹ, jak i dla zrozumienia mo liwo ci (i ogranicze )
zwi zanych z oddziaływaniami terapeutycznymi skierowanymi do tej grupy pacjentów.
Słowa kluczoweŚ PTSD, tendencyjno ć uwagi, temperament, wiek, ofiary wypadków
samochodowych
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4. Bogdan Zawadzki
Temperamentalne predyktory skuteczno ci psychoterapii w grupie uczestników
wypadków drogowych
W referacie przedstawiono wyniki eksploracyjnej analizy, zmierzaj cej do zidentyfikowania
czynników przewiduj cych skuteczno ć terapii PTSŹ (definiowanej jako liczba objawów
pourazowego zaburzenia stresowego oraz diagnoza PTSŹ po zako czeniu terapii). Analizie
poddano

zmienne

demograficzne,

zmienne

charakteryzuj ce

poziom

traumatyzacji

i następstwa traumy oraz psychopatologiczne i osobowo ciowe (badane przed rozpoczęciem
terapii). Analizie poddano wyniki uzyskane w badaniach zrealizowanych w ramach programu
TRAKT-I w grupie ń38 osób uczestnicz cych w wypadku drogowym i poddanych
zrandomizowanej terapiiŚ psychoterapii, farmakoterapii oraz terapii poł czonej. Uzyskane
wyniki wskazały, e istotnymi predyktorami większej liczby objawów zaburzenia (analiza
kowariancji) oraz diagnozy PTSD po terapii (regresja logistyczna), badanych za pomoc
standaryzowanego wywiadu SCID-I, przy kontroli rodzaju terapii, był wiek osoby badanej
(starszy), czas od wypadku (dłu szy), pocz tkowe nasilenie objawów PTSŹ (cię ko ć
zaburzenia) oraz objawy zaburze

osobowo ci (nasilone objawy zaburze

osobowo ci,

definiowane jako główny czynnik zaburze , badanych za pomoc kwestionariusza SCIŹ-II).
W dyskusji sugerowane s

mo liwe mechanizmy wyja niaj ce efekt zmiennych

predykcyjnych skuteczno ci terapii.
Słowa kluczoweŚ PTSD, temperament, skuteczno ć terapii PTSŹ, wypadek drogowy

5. Dorota Nowocin
Zmiany temperamentu zwi zane z remisj objawów PTSŹ w efekcie terapii
Relację temperament – zaburzenie stresowe pourazowe (PTSŹ) zwykle rozpatruje się
w modelu podatno ci, zgodnie z którym cechy temperamentu predysponuj

jednostkę

do rozwoju objawów zaburzenia na skutek traumatycznego wydarzenia. I tak, zwykle większ
podatno ć na objawy lękowe przypisuje się osobom reaktywnym emocjonalnie. Jednak
uznaj c, e temperament pełni funkcję regulacyjn , a PTSŹ jest form zaburzenia regulacji
poziomu pobudzenia – niewykluczone, e na skutek do wiadczania objawów PTSŹ dochodzi
zwrotnie do zmian na poziomie cech temperamentu. Tym samym powstaje pytanie, na ile
zmiany temperamentu s „odwracalne” w procesie leczenia zaburzenia. Innymi słowy, czy
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lecz c zaburzenie regulacji poziomu pobudzenia „naprawiamy” jednocze nie mechanizm
fizjologiczny odpowiedzialny za utrzymanie optymalnego poziomu pobudzenia u jednostki?
W prezentowanym badaniu wzięło ń38 osób, które cierpiały na PTSŹ na skutek wypadków
komunikacyjnych i skorzystały z oferowanego im leczenia (psychoterapia N=89ś
farmakoterapia N=23; leczenie skojarzone N=26) ukierunkowanego na objawy PTSD. Pomiar
temperamentu następował dwukrotnie przed rozpoczęciem terapii, jak i po jej zako czeniu.
Cechy

temperamentu

mierzono

za

pomoc

kwestionariusza

ŻCZ-KT

(Formalna

Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu). Ocena nasilenia objawów
PTSŹ (przed podjęciem leczenia), jak i skuteczno ci terapii (po zako czeniu leczenia) była
dokonywana przez niezale nego diagnostę za pomoc

ustrukturalizowanego wywiadu

diagnostycznego SCID-I PTSD (The Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I
Disorders). Uzyskane wyniki wskazuj ,

e u osób, które przeszły skuteczne leczenie

(eliminuj ce objawy przynajmniej na tyle, aby niemo liwe było rozpoznanie PTSŹ) równie
zaobserwowano zmianę na poziomie cech temperamentu zwi zan

z obni eniem się

reaktywno ci emocjonalnej, czyli tzw. odwrócenie procesu reaktywizacji. Natomiast
w przypadku osób, u których nie doszło do poprawy stanu psychicznego (objawy PTSŹ się
utrzymywały) równie

nie dostrze ono zmian w reaktywno ci emocjonalnej. Istotnym

wnioskiem wydaje się być to, e zmiany reaktywno ci emocjonalnej w efekcie terapii nie
zale ały od rodzaju podjętego leczenia, ale wył cznie od jego skuteczno ci. Tym samym
mo na przypuszczać,

e psychoterapia prowadzi do zmiany nie tylko na poziomie

behawioralnym (np. radzenie sobie z objawami), ale równie powoduje zmianę na poziomie
mechanizmu neurofizjologicznego (podobnie jak farmakoterapia).
Słowa kluczoweŚ terapia PTSD, temperament, zmiana
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Sympozjum nr 3: WARTO CI OSOBISTź A JAKO Ć YCIA W PźRSPźKTYWIź
JźŹNOSTKOWźJ, MI ŹZYPOKOLźNIOWźJ I MI ŹZYKULTUROWźJ
Organizator:
Krzysztof Mudy
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dyskutant:
Jan Cieciuch
Wy sza Szkoła Żinansów i Zarz dzania w Warszawie

Streszczenie sympozjum:
Obszar problemowy sympozjum zakre la jego tytuł i tre ć zgłoszonych wyst pie .
Słowa kluczoweŚ warto ci osobiste, jako ć ycia

Wyst pieniaŚ
1. Krzysztof Stanisławski1, Jan Cieciuch2
1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie

2

Wy sza Szkoła Żinansów i Zarz dzania w Warszawie

Zwi zek preferencji warto ci w krajach europejskich ze redni długo ci

ycia

ich mieszka ców
2. Karolina Machul1, Dorota Makos1, Jan Cieciuch2
1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie

2

Wy sza Szkoła Żinansów i Zarz dzania w Warszawie

Warto ci preferowane przez dzieci mierzone za pomoc animacji. Pierwszy etap
bada longitudinalnych
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3. Karolina Pietras, Joanna Fryt
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Warto ci osobiste młodych kobiet i ich rodziców – transmisja rodzinna czy
podobie stwa wewn trz- i mi dzypokoleniowe?
4. Krzysztof Mudy
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Warto ci niejawne a dobrostan młodych kobiet oraz ich rodziców. Czy te same
warto ci s równie dobre dla wszystkich (grup) ludzi?
5. Maciej Załuski, Marek Motyka
Collegium Medicum, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Konfrontacja znaczenia sytuacji z ogólnym sensem ycia w wietle koncepcji
C. Park

6. Wojciech Czajkowski
Wy sza Szkoła Bezpiecze stwa „Apeiron” w Krakowie
Kulturowe i behawioralne uwarunkowania warto ci osobistych

Streszczenia wyst pie Ś
1. Krzysztof Stanisławski, Jan Cieciuch
Zwi zek preferencji warto ci w krajach europejskich ze redni długo ci

ycia ich

mieszka ców
Teoria Schwartza (Schwartz, 2ŃŃ6ś Schwartz i in., 2Ńń2) jest obecnie dominuj cym modelem
warto ci wykorzystywanym w psychologii międzykulturowej oraz psychologii osobowo ci.
Warto ci definiowane s przez Schwartza jako przekonania o celach ludzkiego ycia. żłówn
tez teorii jest organizacja warto ci na motywacyjnym kołowym kontinuum. Owo kontinuum
w klasycznej wersji teorii dzielone było na dziesięć warto ci, które tworz cztery warto ci
wy szego rzędu.
W badaniach źuropejskiego Sonda u Społecznego wł czona jest krótka (2ń-itemowa) wersja
kwestionariusza do pomiaru warto ci - Portrait Value Questionnaire (PVQ-21), co stwarza
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unikaln okazję prowadzenia analiz na próbach reprezentatywnych z jednej strony oraz
na krajach jako jednostkach analizy z drugiej.
W prezentowanych badaniach jednostkami analizy były kraje europejskie. Wykazano
zale no ć między rednimi preferencjami warto ci w danym kraju a redni długo ci

ycia

mieszka ców. Przeprowadzone analizy regresji dowodz , e szczególnie silnym predyktorem
jest preferencja warto ci przekraczania siebie.
Uzyskane wyniki zostan poddane interpretacji w kategoriach teorii warto ci Schwartza oraz
Ingleharta.
Słowa kluczoweŚ preferencja warto ci, oczekiwana długo ć

ycia, źuropejski Sonda

Społeczny

2. Karolina Machul, Dorota Makos, Jan Cieciuch
Warto ci preferowane przez dzieci mierzone za pomoc animacji. Pierwszy etap bada
longitudinalnych
Badania warto ci w psychologii od ponad dwóch dekad uprawiane s pod silnym wpływem
koncepcji warto ci Schwartza (ń992ś Schwartz i in., 2Ńń2). Jego kołowy model warto ci
został potwierdzony i wykazał swoj

u yteczno ć na gruncie psychologii osobowo ci,

społecznej oraz międzykulturowej. Zgodnie z tym modelem, warto ci tworz

kołowe

motywacyjne kontinuum, w którym warto ci le ce obok siebie s motywacyjnie podobne
i mo liwe do współrealizowania, a warto ci le ce po przeciwległych stronach koła s
motywacyjnie sprzeczne i niemo liwe do realizacji w jednym działaniu. Kontinuum warto ci,
jak ka de kontinuum, mo e być dzielone na ró ne sposoby, w zale no ci od celu badania oraz
precyzji narzędzia. W klasycznym modelu Schwartza (ń992) kołowe kontinuum było
dzielone na ńŃ warto ci, grupowane w czterech warto ciach wy szego rzędu, natomiast
w zmodyfikowanej wersji teorii – na ń9 węziej zdefiniowanych warto ci (Schwartz i in.,
2012).
Od kilku lat wzrasta zainteresowanie kołowym modelem warto ci równie w psychologii
rozwojowej. Impulsem do wzmo enia bada był sukces metody do badania warto ci dzieci,
skonstruowanej przez Źoering i współpracowników (2ŃńŃ) – Picture Based Value Survey for
Children (PBVS-C). Metoda ta umo liwiała pomiar ńŃ warto ci wyró nionych w klasycznej
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wersji teorii. Problemem zwi zanym z ta metod

był ipsatywny charakter pomiaru,

uniemo liwiaj cy niektóre rodzaje analiz.
Prezentowane badania utrzymane s

w nurcie rozwojowej interpretacji teorii warto ci

Schwartza, ale wykorzystuj inna metodęŚ Animated Best Worst Value Survey for Children
(ABWS-C) skonstruowany przez Collins i Lee (2Ńń3). Jest to narzędzie, w którym
wska nikami warto ci s

atrakcyjne dla dzieci, kilkusekundowe animacje. ABWS

przezwycię a problemy z ipsatywno ci

wła ciwe dla PBVS oraz zostało oparte

o zmodyfikowan teorię warto ci Schwartza. Podczas wyst pienia zostan zaprezentowane
wyniki badania 300 dzieci w wieku 8-ń2 lat w zakresie struktury oraz preferencji warto ci.
Jest to pierwszy etap zaplanowanych 3-letnich bada longitudinalnych.
Słowa kluczoweŚ warto ci, rednie dzieci stwo, AWBS-C

3. Karolina Pietras, Joanna Fryt
Warto ci

osobiste

młodych

kobiet

i

ich

rodziców

–

transmisja

rodzinna

czy podobie stwa wewn trz- i mi dzypokoleniowe?
Podobie stwa między młodymi kobietami a ich rodzicami w zakresie preferencji warto ci
osobistych mog odzwierciedlać zarówno proces transmisji warto ci w rodzinie, jak równie
wpływ czynników pozarodzinnych takich jak podobie stwa między i wewn trzpokoleniowe
(Benke, 2ŃŃń). W podjętym badaniu podjęto próbę okre lenia rodzinnej transmisji warto ci
z uwzględnieniem płci rodzica, jak równie

okre lenia, które warto ci będ

najsilniej

podlegać przekazowi. ń22 kobiety w wieku ń9-25 lat oraz ich rodzice wypełnili portretowy
kwestionariusz warto ci PVQ-2ń (Schwartz, 2ŃŃ3). Aby zbadać czy podobie stwa pomiędzy
córkami a matkami oraz córkami a ich ojcami s efektem transmisji rodzicielskiej, a nie
innych

czynników

międzypokoleniowych

i

wewn trzpokoleniowych

zastosowano

porównanie korelacji diad rodzinnych (córka-matka, córka-ojciec) do rozkładu korelacji
losowych z próby w międzypokoleniowych diadach (losowo przypisana córka-pseudo matka,
losowo przypisana córka-pseudo ojciec) oraz diadach rówie niczych (losowo przypisana
córka-córka) z uwzględnieniem korekty na liczbę porówna (Benjamini, Yekutieli, 2ŃŃń).
Najsilniejsze podobie stwa rodzinne ujawniły się w wymiarze zachowawczo ci (preferencji
warto ci ugodowo ci i tradycji przez matkę oraz preferencji warto ci bezpiecze stwa przez
matkę i ojca), a tak e w wymiarze umacniania siebie (preferencji warto ci władzy przez
matkę i ojca oraz preferencji warto ci osi gnięć przez ojca), a tak e preferencji warto ci
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yczliwo ci przez matkę. Transmisja warto ci matki ujawniła się w większej liczbie warto ci
ni ojca. Podobie stwo rodzinne w przypadku powy szych warto ci okazało się większe
i istotnie

wy sze

zarówno

od

podobie stw

międzypokoleniowych,

jak wewn trzpokoleniowych.
Słowa kluczoweŚ warto ci osobiste, rodzinna transmisja warto ci, porównania wewn trz
i międzypokoleniowe

4. Krzysztof Mudy
Warto ci niejawne a dobrostan młodych kobiet oraz ich rodziców. Czy te same warto ci
s równie dobre dla wszystkich (grup) ludzi?
W ostatnim ćwierćwieczu nagromadziło się sporo bada , sugeruj cych,

e rodzaj

preferowanych warto ci odgrywa istotn rolę, je li idzie dobrostan jednostki lub subiektywn
jako ć

ycia. żeneralnie, warto ci ekonomiczne (zwane te

materializmem) koreluj

negatywnie z ró nymi wska nikami psychologicznego dobrostanu (Kasser, Ahuvia, 2ŃŃ2),
podczas gdy orientacja (pro)społeczna (kolektywistyczna), jak równie głębiej rozumiana
religijno ć (intrinsic religiosity), wykazuj pozytywne korelacje. Wyniki te okazuj mniej
jednoznaczne a sam problem bardziej zło ony, je li osoby badane mieszkaj w krajach mniej
zamo nych (Strack, Źobewall, 2Ńń2) lub tylko uwa aj się za biedniejszych od innych.
Istotn spraw jest tak e spójno ć vs konfliktowo ć akceptowanych warto ci (Ole , ń989ś
Burroughs, Rindflesch, 2ŃŃ2). Wiadomo te , e orientacja ekonomiczna nasila się w wieku
rednim, kosztem orientacji społecznej (Mudy , 2ŃńŃ), która jest bardziej obecna zarówno
u ludzi młodych, jak i w ród osób w trzecim wieku. Natomiast stosunkowo niewiele wiadomo
o relacjach między orientacj

teoretyczn

(warto ciami poznawczymi) oraz estetyczn

a psychologicznym dobrostanem. Wspomniane okoliczno ci skłaniaj

do postawienia

pytania: „Czy te same warto ci ‘sprzyjaj ’ dobrostanowi ludzi w ró nych okresach ycia,
nale cych do ró nych grup społeczno-demograficznych?”. Jest to jedno z pyta
sformułowanych w kontek cie szerszego projektu, w którym przebadano 96 triad, zło onych
z dorosłych córek (ń9-25 lat) oraz ich rodziców. Źo badania „psychologicznego dobrostanu”
wykorzystano Skale PVB Carol Ryff (w adaptacji Jana Cieciucha, 2010), a do badania
orientacji

yciowych (uto samianych z warto ciami niejawnymi) metodę Rzeczywiste-

Nierzeczywiste (RN-02) Krzysztofa Mudynia (2ŃńŃ). W badaniach wykorzystano równie
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Shaloma Schwartza (2003) PVQ-2ń (wyniki te zostan

uwzględnione w odrębnym

wyst pieniu).
Wstępna analiza pokazuje, e w przypadku młodych kobiet (będ cych notabene studentkami)
Orientacja Teoretyczna koreluje pozytywnie ze Skal
Growth) oraz Celem

Osobistego Rozwoju (Personal

ycia (Purpose) – odpowiednio: r=0,28; p<0,01 oraz r=0,26; p=0,01.

Natomiast Orientacja Religijna koreluje negatywnie z Autonomi oraz Celem ycia (r=-0,23
oraz r=-0,22; p<0,05). Natomiast w grupie matek rysuje się odmienny obraz zale no ci –
Rozwój

Osobisty

koreluje

dodatnio

z

Orientacj

Społeczn

(r=0,28;

p<0,01),

a Samoakceptacja (Self-acceptance) koreluje (na poziomie trendu) z Orientacj źstetyczn
(r=0,19; p=0,06), a Pozytywne Relacje pozostaj w negatywnej zale no ci (r=0,27; p<0,01)
z Orientacj Teoretyczn (sicĄ). Z kolei, w przypadku ojców (a w przeciwie stwie do matek)
zarysowała się negatywna zale no ć (r=-0,22; p=0,Ń5) między Orientacj

źstetyczn

a Panowaniem nad Otoczeniem (Environmental Mastery). Okazuje się zatem,

e

w porównywanych grupach występuj całkiem odmienne zale no ci między wska nikami
dobrostanu a orientacjami

yciowymi (warto ciami utajonymi). Wyniki te mo na

interpretować w nawi zaniu do koncepcji zada

yciowych oraz ról i oczekiwa społecznych.

Skłaniaj te do „od wie enia„ pyta podstawowych co do genezy warto ci osobistych i ich
relacji do potrzeb.
Słowa kluczoweŚ warto ci utajone (implicit), orientacje yciowe, psychologiczny dobrostan,
badanie triad

5. Maciej Załuski, Marek Motyka
Konfrontacja znaczenia sytuacji z ogólnym sensem ycia w wietle koncepcji C. Park
Trudne sytuacje

yciowe mog

być dla człowieka

ródłem stresu oraz prowadzić

do kryzysów emocjonalnych. Przej cie stanu stresu w stan kryzysu jest najbardziej
prawdopodobne wówczas, gdy stresory s nie do uniknięcia, działaj w sposób nagły lub
przewlekły, rodz

okoliczno ci trudne do przewidzenia, w wysokim stopniu zaburzaj

dotychczasowy bieg ycia człowieka, a podejmowane działania słu ce usunięciu stresora
okazuj się niewystarczaj ce. Rozwi zanie kryzysu wymaga dokonania rzeczywistych zmian
zachodz cych w strukturach psychicznych człowieka, wykraczaj c poza poznawcze
manipulacje słu ce obni eniu napięcia emocjonalnego. Istnieje szereg koncepcji
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podkre laj cych role, jak w utrzymaniu dobrostanu psychicznego i wysokiej jako ci ycia
odgrywaj procesy psychiczne. Mowa tu m.in. o teorii salutogenezy A. Antonovskiego, czy
modelu kryzysu Moosa i Schaefera. Jedn z nowszych koncepcji jest model C. Park, będ cy
uzupełnieniem transakcyjnej teorii stresu S. Folkman i R. Lazarusa. Wyst pienie przedstawia
najwa niejsze elementy tego modelu. Uwzględnienie wymiaru znaczenia w sytuacjach
mog cych wpływać na jako ć ycia rodzi konkretne wnioski. Pozwala dostrzec moment,
w którym stres przekształca się w stan kryzysu, wymagaj cy podjęcia specyficznych działa
interwencyjnych. Obok wspierania zasobów osoby będ cej w kryzysie, działa słu cych
odreagowaniu emocji i czynno ci praktycznych, skuteczna interwencja polega na wzbudzaniu
namysłu człowieka nad informacjami dotycz cymi obszaru osobistego sensu ycia.
Słowa kluczoweŚ koncepcja C. Park, znaczenie sytuacji, sens ycia

6. Wojciech Czajkowski
Kulturowe i behawioralne uwarunkowania warto ci osobistych
Zamierzeniem autora jest dokonanie przegl du oraz interpretacji bada

i koncepcji

opisuj cych Wzór Zachowania A w celu podjęcia próby odpowiedzi na pytanie o znaczenie
warto ci w jego powstawaniu. Analiza kulturowych i behawioralnych wyznaczników
działania prowadzić mo e do identyfikowania względnie stałego sposobu zachowania,
nazywanego niekiedy stylem ycia (Wrze niewski, ń993), który mo na rozumieć jako pewien
okre lony wzór wchodzenia w relacje z otoczeniem fizycznym i społecznym (Myrtek, 2001).
Autor sugeruje, i ów styl ycia posiada uwarunkowania kulturowe i behawioralne istotnie
powi zane z kwesti przystosowawczo ci versus nieprzystosowawczo ci jego posiadania.
Przystosowawczo ć sprowadza się do prezentowania zachowa

i sposobów działania

ułatwiaj cych sprawn realizację celów. Nieprzystosowawczo ć powi zana jest z kosztami
psychosomatycznymi realizowania stylu

ycia o intensywnej dynamice zachowania

i z nastawieniami rywalizacyjnymi. Taki styl

ycia wydaje się być uwarunkowany

kontekstem kulturowym zawieraj cym trend wysoce warto ciuj cy ambicję, d enie
do sukcesów i rywalizację. Realizowanie takiego schematu działania tworzy wzorzec
zachowania, w którym kluczowym instrumentem skutecznego działania jest stała kontrola
otoczenia fizycznego i społecznego. Niesie to za sob wysokie koszty psychosomatyczne.
Badania nad współzale no ci
niedokrwiennej serca trwaj

pomiędzy tym wzorem i występowaniem choroby

od lat 6Ń-ych XX wieku aczkolwiek dostarczaj
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okazji

do wyra ania w tpliwo ci i wskazywania trudno ci interpretacyjnych. Predyspozycje
do ujawniania się Wzoru Zachowania A charakteryzuj

około 4Ń% dorosłej, męskiej

populacji w wielu krajach Zachodu. Jednocze nie większo ć z tych osób yje pełni

ycia bez

pojawiania się jakichkolwiek objawów choroby niedokrwiennej serca (Byrne, Reinhart, ń995ś
Byrne, 2ŃŃŃ). Pojawianie się takich konstatacji budzi w tpliwo ci i domaga się wyja nienia
sugeruj c

występowanie

czynników

maj cych

znaczenia

bufora

nieprzystosowawczo ć analizowanego wzoru. Autor s dzi, i

ograniczaj cego

u ytecznym sposobem

interpretacji pochodzenia warto ci osobistych mo e być wskazywanie na warto ci ukryte
przekazywane na drodze kulturowej powi zanej z tworzeniem syndromu behawioralnego
stanowi cego

zautomatyzowany

instrument

działania.

Niezale nie

od

w tpliwo ci

wskazywanych w literaturze przedmiotu, Wzór Zachowania A był i jest nadal jednym
z bardziej znacz cych pojęć w my li psychosomatycznej (Byrne, 2000; Kubzansky i in.,
2ŃŃ9). W konkluzji autor zwraca uwagę na potrzebę podjęcia bada nad wyja nieniem relacji
pomiędzy jego nabywaniem i warto ciami jawnymi i ukrytymi. Liczne badania dotykaj ce
tego

syndromu

dotyczyły

zwykle

kontekstu

klinicznego,

w

współwystępowanie opisywanych zmiennych behawioralnych z chorob
serca. Warto tak e zwrócić uwagę na wiele bada

którym

badano

niedokrwienn

empirycznych skoncentrowanych

na problematyce zmiennych kulturowych znacz co modyfikuj cych przystosowawcze, b d
nieprzystosowawcze znaczenie Wzoru Zachowania A (Kouichi i in, 2001).
Słowa kluczoweŚ styl ycia, Wzór Zachowania A, warto ci jawne, warto ci ukryte
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Sympozjum nr 4: OBLICZA źMPATII W RźLACJACH SPOŁźCZNYCH
Organizator:
Maria Ka mierczak
Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski
Dyskutant:
Sylwiusz Retowski
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Streszczenie sympozjum:
„(…) dzięki ewolucji empatia stanowi czę ć ludzkiej natury (…)” Martin L. Hoffman
Empatia

jest

konstruktem

o

charakterze

emocjonalno-poznawczym,

zwi zanym

z wra liwo ci na cudze prze ycia, okazywaniem innym troski czy z przyjmowaniem ich
perspektywy w codziennych sytuacjach społecznych (m.in. Źavis, 2ŃŃń). W ostatnich latach
wzrasta zainteresowanie badaczy problematyk

mechanizmów empatyzowania, a wyniki

analiz ukazuj ró ne oblicza uwra liwienia na drugiego człowieka (m.in. Źecety, Ickes,
2Ńńń). Prowadzone badania ł cz ró ne perspektywy teoretyczne, często wykraczaj ce poza
obszar

psychologii.

We

współczesnych

indywidualistyczne, empatia staje się cenn

społecze stwach
‘czę ci

promuj cych

warto ci

natury ludzkiej’ pozwalaj c

na nawi zanie i utrzymanie relacji interpersonalnych (Harwas-Napierała, 2ŃŃ3, 2Ńń2).
Sympozjum „Oblicza empatii w relacjach społecznych” ma na celu analizę znaczenia empatii
z perspektywy ró nych obszarów psychologii, nie ograniczaj c się do psychologii
osobowo ci

i

ró nic indywidualnych. Wszystkie, prezentowane

wyst pienia będ

doniesieniami z najnowszych bada własnych ich autorów, poruszaj cymi nowe zagadnienia
zwi zane z empati

rozumian

jako indywidualny potencjał. Perspektywę psychologii

klinicznej zaprezentuj Beata Pastwa-Wojciechowska i Agnieszka Izdebska, które uka
znaczenie empatii dla zaburze osobowo ci. Przyjmuj c perspektywę psychologii społecznej
Karol Karasiewicz ze współpracownikami przedstawi nowe pojęcie empatii wobec fikcyjnych
postaci

oraz

jej

osobowe

i

fizjologiczne

korelaty.

Dagmara

Budnik-Przybylska

ze współpracownikami zreferuje wyniki bada prowadzonych w obszarze psychologii sportu,
ukazuj c znaczenie empatii dla do wiadczania stresu i radzenia sobie z nim w ród młodych
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zawodników. Przywołuj c perspektywę rozwojow oraz psychologii rodziny i pracy Justyna
Michałek przedstawi badania nad rol

empatii dla rozwoju to samo ci młodzie y

w kontek cie aktywno ci zawodowej (te

o charakterze migracyjnym) ich rodziców.

W obszarze psychologii rodziny pozostan równie dwa, kolejne wyst pienia. A mianowicie,
Maria Ka mierczak uka e rolę empatii partnerów w procesie ich adaptacji do rodzicielstwa,
a więc w czasie tworzenia się rodziny, nawi zuj c do psychologii rozwojowej. Magdalena
Bła ek i współpracownicy zanalizuj z kolei znaczenie empatii w procesie rozpadu systemu
rodzinnego, ukazuj c konsekwencje braku empatii w bliskich relacjach w kontek cie
psychologii s dowej.
Słowa kluczoweŚ empatia, relacje społeczne

Wyst pieniaŚ
1. Beata Pastwa-Wojciechowska1, Agnieszka Izdebska2
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski

2

Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

źmpatia a koncepcja organizacji osobowo ci Kernberga z perspektywy polskich
bada
2. Karol Karasiewicz1, Rafał Lawendowski1, Maria Regalska2
1

Uniwersytet żda ski

2

źlbl ska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Empatia wobec fikcyjnych postaci – nowy konstrukt w badaniach nad postawami
społecznymi
3. Dagmara Budnik-Przybylska1, Artur Ziółkowski2, Piotr Włodarczyk2, Jacek
Przybylski1
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski

2

Wydział Wychowania Żizycznego, Akademia Wychowania Żizycznego i Sportu

im. Jędrzeja niadeckiego w żda sku
źmpatia a stres u sportowców w okresie wczesnej dorosło ci
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4. Justyna Michałek
Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie
Rola empatii w rozwoju dojrzałej to samo ci osobowej w rodzinach o ró nym
statusie aktywno ci zawodowej
5. Maria Ka mierczak
Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski
Regulacyjna rola empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa
6. Magdalena Bła ek1, 2, Aleksandra Lewandowska-Walter1, 2, Wojciech Bła ek2
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski

2

Rodzinny O rodek Źiagnostyczno-Konsultacyjny w żda sku

Regulacyjna rola empatii w kryzysie mał e stwa

Streszczenia wyst pie Ś
1. Beata Pastwa-Wojciechowska, Agnieszka Izdebska
źmpatia a koncepcja organizacji osobowo ci Kernberga z perspektywy polskich bada
Organizacja osobowo ci i narzędzia do jej pomiaru stanowi
zagadnie

jedno z najwa niejszych

w obszarze teorii z nurtu psychoanalitycznego. Celem wyst pienia będzie

omówienie koncepcji struktury osobowo ci według Kernberga, jak i diagnostycznego
narzędzia badawczego stworzonego na jej podstawie – Inwentarza Organizacji Osobowo ci
(Izdebska, Pastwa-Wojciechowska, 2Ńń3). Zostan zaprezentowane podstawowe informacje
na temat procesu konstrukcji Inwentarza, jak i wybrane wyniki polskiej adaptacji
ameryka skiej, oryginalnej wersji na grupie N=575 osób (Clarkin, Żoelsch, Kernberg, 2ŃŃń).
Psychometryczne

wła ciwo ci

przeprowadzonych bada

obu

wersji

narzędzia

były

zadawalaj ce.

Wyniki

wskazały, e jednym z najsilniejszych czynników osobniczych

zwi zanych z dojrzało ci mechanizmów osobowo ciowych, rozumian zgodnie z koncepcj
Kernberga, jest empatia. Osobista przykro ć mierzona Skal

Wra liwo ci źmpatycznej

(Ka mierczak, Retowski, Plopa, 2ŃŃ7) była zwi zana z niedojrzało ci

organizacji

osobowo ci, a dokładniej ze struktur borderline. Uczestnicy bada charakteryzuj cy się tym
poziomem organizacji osobowo ci działali w oparciu o prymitywne mechanizmy obronne
widoczne w ich emocjonalnym i interpersonalnym funkcjonowaniu. Wyniki bada prowadz
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do wniosku,

e dysfunkcjonalna regulacja emocjonalna stanowi jeden z kluczowych

czynników zwi zanych z zaburzeniami osobowo ci i z niedojrzało ci

organizacji

osobowo ci. Wyniki bada pozwalaj na odniesienie się do koncepcji empatii i ukazuj jej
rolę dla mechanizmów rozwoju osobowo ci.
Słowa kluczoweŚ empatia, koncepcja organizacji osobowo ci Kernberga

2. Karol Karasiewicz, Rafał Lawendowski, Maria Regalska
Empatia wobec fikcyjnych postaci – nowy konstrukt w badaniach nad postawami
społecznymi
W ostatnich latach wzrasta popularno ć bada nad empati przejawian wobec fikcyjnych
postaci (np. z literatury pięknej) (Nomura, Akai, 2Ńń2). W badaniu testowano hipotezę,
e poziom wra liwo ci emocjonalnej wobec fikcyjnej postaci mo e być predyktorem reakcji
fizjologicznej o charakterze emocjonalnym w odpowiedzi na informacje o doznawaniu przez
nieznane osoby krzywdy (Coven, 2009). Przeprowadzono badanie eksperymentalne,
w którym mierzono reakcję fizjologiczn

na informacje dotycz ce cierpienia i krzywd

doznanych przez nieznajome, fikcyjne osoby, a następnie analizowano zwi zek między
t reakcj a poziomem empatii mierzonej Skal Wra liwo ci źmpatycznej (Ka mierczak i in.,
2ŃŃ7), Kwestionariuszem empatycznej wra liwo ci Mehrabiana i źpsteina (ń972), skal
Sytuacyjnej źmpatii Batsona (2ŃŃ4) do pomiaru poziomu współodczuwania z „przeciętnym
Polakiem

w

trudnej

kwestionariuszem

sytuacji

Bermond–Vorst

yciowej”

oraz

Alexithymia

poziomem

Questionnaire

aleksytymii

mierzonej

(Maruszewski,

1998).

W badaniu uczestniczyły N=ń84 osoby w wieku od 2ń do 36 lat (M=24,6ś SŹ=ń,3), w tym
ńŃń kobiet (54,9%). Wyniki przeprowadzonych analiz wskazuj na istnienie istotnej korelacji
między deklarowan empati wobec fikcyjnego, „przeciętnego Polaka w trudnej sytuacji
yciowej”, a wielko ci zmiany ci nienia skurczowego (r=0,307; p=0,ŃŃń) lecz wył cznie
w odpowiedzi na slajdy przedstawiaj ce krzywdę, analogiczna korelacja w grupie kontrolnej
okazała się znikoma (r=0,Ń7ń). Ponadto, wyst piła istotna statystycznie korelacja między
niewra liwo ci na fikcję a zmian ci nienia skurczowego (r=-0,275; p=0,003) w grupie
ogl daj cej obrazy krzywdy i cierpienia (Bermond, 2003; Maruszewski,
Wyniki przeprowadzonych bada

daj

cigała, ń998).

podstawy, aby przyj ć hipotezę,

e poziom

współodczuwania z fikcyjnymi postaciami i wyobra nia emocjonalna (Cheat, 2Ńńń) mog
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być dobrymi predyktorami siły reakcji fizjologicznej w sytuacji konfrontacji z obrazem
krzywdy i cierpienia np. obserwowanego w mediach.
Słowa kluczoweŚ empatia, fikcyjne postaci

3. Dagmara Budnik-Przybylska, Artur Ziółkowski, Piotr Włodarczyk, Jacek
Przybylski
źmpatia a stres u sportowców w okresie wczesnej dorosło ci
ycie w dzisiejszym wiecie staje się coraz szybsze, coraz bardziej stresuj ce. źmpatia
stanowi istotny element wpływaj cy na lepsze funkcjonowanie społeczne osób, zwi zana jest
lepszymi umiejętno ciami komunikowania się oraz z zmniejszaniem agresji u innych
(Ka mierczak, 2ŃŃ8). Badania wskazuj , i

osoby, które charakteryzuj

się wysokimi

wynikami w skali Osobistej Przykro ci charakteryzuj się odczuwaniem negatywnych emocji
w sytuacji trudnej (Davis, 2010).
Celem niniejszego badania było przeanalizowanie zwi zków empatii, odczuwanego stresu
oraz radzenia sobie z nim u sportowców we wczesnej dorosło ci.
Osobami badanymi byli sportowcy (N=150) w wieku 19-24 lata (M=20,21; SD=1,00). Badani
wypełniali

następuj ce

kwestionariuszeŚ

Skala

Wra liwo ci

źmpatycznej

(SWź,

M. Ka mierczak, M. Plopa, S. Retowski), Skala Odczuwanego Stresu (PSSńŃ S. Cohen,
T. Kamarck i R. Mermelstein w adaptacji Z. Juczy skiego i N. Ogi skiej-Bulik), Inwentarz
do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Mini-Cope, C. S. Carver w adaptacji Z. Juczy skiego
i N. Ogi skiej-Bulik) oraz Kwestionariusz Czynników Stresowych (KCS, J. Przybylski)
Wyniki bada

wskazuj , i

wymiary empatiiŚ źmpatyczna troska i Przyjmowanie

perspektywy sprzyjaj aktywnym strategiom radzenia sobie ze stresem natomiast osobista
przykro ć zwi zana jest z nieefektywnym radzeniem sobie ze stresem oraz wy szymi
wynikami w skalach odczuwania stresu.
Słowa kluczoweŚ sportowcy, empatia, stres, wczesna dorosło ć
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4. Justyna Michałek
Rola empatii w rozwoju dojrzałej to samo ci osobowej w rodzinach o ró nym statusie
aktywno ci zawodowej
Celem pierwszego badania była analiza zwi zków pomiędzy percepcj relacji rodzinnych
(między innymi dostrzeganie gotowo ci do rozumienia członków rodziny, poziom otwarcia
na relacje między członkami rodziny, postrzegany poziom i jako ć więzi między członkami
rodziny) a występowaniem poszczególnych statusów to samo ci osobowej u młodzie y
z rodzin migracyjnych (w których rodzice migruj zarobkowo), w zakresie czterech sfer
rozwoju to samo ci osobowejŚ relacje z rodzicami, relacje z rówie nikami, ideologia, szkoła
(w oparciu o koncepcje E. Eriksona, J. Marcii oraz W. Meeusa). Badaniami objęto młodzie
w okresie pó nej adolescencji, zarówno z rodzin migracyjnych (z migruj cym zarobkowo
ojcem) jak i niemigracyjnych stanowi cych grupę porównawcz
W badaniu

zastosowano

następuj ce

narzędzia

badawczeŚ

(ń5Ń adolescentów).

Kwestionariusz

Relacji

Rodzinnych (KRR) Moja Rodzina M. Plopy i P. Połomskiego, Skala Rozwoju To samo ci
(U-GIDS) W. Meeusa w polskiej adaptacji zespołu J. Rostowskiego, oraz autorski
Kwestionariusz Wywiadu do zebrania danych demograficznych oraz dotycz cych charakteru
migracji. Uzyskane wyniki wskazuj

na szczególne znaczenie postrzeganych relacji

rodzinnych dla rozwoju dojrzałej to samo ci osobowej w zakresie relacji interpersonalnych
(z rówie nikami i rodzicami). Ponadto, wyniki te stały się punktem wyj cia dla dalszych
poszukiwa

uwarunkowa

to samo ci, głównie jakie znaczenie ma empatia dla rozwoju

dojrzałej to samo ci. Źrugie badanie przeprowadzono na grupie młodzie y w tym samym
wieku, poza wymienionymi wy ej metodami zastosowano Skalę Wra liwo ci źmpatycznej
(SWź) autorstwa M. Ka mierczak, M. Plopy i S. Retowskiego (2ŃŃ7). Uzyskane wyniki
potwierdzaj znaczenie empatii dla rozwoju dojrzałej to samo ci osobowej.
Słowa kluczoweŚ empatia, dojrzała to samo ć osobowa, aktywno ć zawodowa

5. Maria Ka mierczak
Regulacyjna rola empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa
Podjęcie ról rodzicielskich przez parę oznacza „pionowe przegrupowanie” (żoldenberg,
żoldenberg, 2ŃŃ6) w systemie rodzinnym, kiedy wa nym zadaniem rozwojowym staje się
pogodzenie nowej roli z ju istniej cymi, a w szczególno ci z relacj w subsystemie nowych
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rodziców (Bielawska-Batorowicz, 2006; Plopa, 2011). Harwas-Napierała (2ŃŃ3, 2ŃŃ8) mówi
o zachodz cym procesie uspołeczniania się rodziców, równoległym do rozwoju społecznego
dziecka. źmpatia jest ujmowana jako integralna komponenta to samo ci matczynej (Bidzan,
2Ńń3ś Rubin,ń984). Według Leona (2ŃŃ8) najistotniejszym aspektem wzajemnych interakcji
partnerów w sytuacji przej cia do rodzicielstwa jest ich empatia, dzięki której wzrasta
wiadomo ć do wiadcze partnera i reakcji bliskich nam osób oraz chęć wyra ania własnych
prze yć.

Celem

prezentowanego

projektu

badawczego

była

analiza

znaczenia

wielowymiarowo ujmowanej empatii partnerów dla jako ci ich funkcjonowania w sytuacji
przej cia do rodzicielstwa. Oczekiwano, e empatia poznawcza będzie predyktorem wy szej
satysfakcji mał e skiej, za przejmowanie cudzych, negatywnych emocji będzie czynnikiem
ryzyka gorszego funkcjonowania emocjonalnego po narodzinach dziecka. Zbadano 192 pary
mał e skie po raz pierwszy zostaj ce rodzicami (pomiar dwukrotny, przed i po narodzinach
dziecka). Przeciętny wiek kobiet wyniósł 29 lat (M=28,55; SD=3,31), a przeciętny wiek
mę czyzn to 3Ń lat (M=3Ń,09; SD=3,49). Zastosowano Skalę Wra liwo ci źmpatycznej
(Ka mierczak, Plopa, Retowski, 2007) oraz miary funkcjonowania emocjonalnego
i w zwi zku

mał e skim.

źmpatia

emocjonalna

korelowała

najsilniej

i

dodatnio

z symptomami depresji i stresu. źmpatyczne skłonno ci do przejmowania cudzych,
negatywnych emocji oraz do przyjmowania cudzej perspektywy współwystępowały
z satysfakcj

mał e sk . Ponadto, podjęto próbę okre lenia moderatorów i mediatorów

oddziaływania empatii na adaptację do rodzicielstwa. Wyniki projektu badawczego pozwalaj
na dokładn

analizę oddziaływania empatii emocjonalnej i poznawczej na jako ć

funkcjonowania par po raz pierwszy podejmuj cych role rodzicielskie.
Słowa kluczoweŚ empatia, adaptacja do rodzicielstwa

6. Magdalena Bła ek, Aleksandra Lewandowska-Walter, Wojciech Bła ek
Regulacyjna rola empatii w kryzysie mał e stwa
Rozwód to rodzaj sytuacji kryzysowej, trwaj cej czasem wiele lat, anga uj cej wszystkich
członków rodziny i wpływaj cej na ich funkcjonowanie emocjonalne, poznawcze,
intelektualne i społeczne. Rozwód jest zdarzeniem nienormatywnym – kryzysem
nierozwojowym, nieprzewidywalnym i niepo danym (por. Beisert, 2000). Z perspektywy
psychologicznej mo e być ujmowany zarówno w aspekcie interpersonalnym jako zaburzenie
przebiegu relacji interpersonalnych w rodzinie, jak i intrapersonalnym, gdzie podstaw
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rozwa a

s zasoby psychologiczne jednostki odpowiedzialne za sposób radzenia sobie

z kryzysem (por. Beisert, 2ŃŃŃś Czerederecka, 2ŃńŃ). Kryzys w po yciu mał e skim jest
często zwi zany z osłabieniem empatycznej troski i ograniczeniami w funkcjonowaniu
poznawczym polegaj cymi m.in. na zdolno ci do przyjmowania perspektywy. Osoba
do wiadczaj ca kryzysu mał e skiego ma tendencję do koncentrowania się na własnych
emocjach zwi zanych z do wiadczanym stresem.
Celem prezentacji jest ocena dynamiki funkcjonowania emocjonalno-poznawczego
mał onków zwi zana ze zmianami w ich relacji wynikaj cymi z decyzji o zako czeniu
zwi zku. W badaniu uwzględniono analizę sytuacji 3Ń rodzin w kryzysie – 3Ń on (M=33,7ś
3Ń mę ów, M=37,4; 47 dzieci (w wieku 5-16 lat), którzy brali udział w wywiadzie
i obserwacji ich wzajemnych relacji. W badaniu dorosłych wykorzystano metody
kwestionariuszowe, w tym m.in. Skalę Wra liwo ci źmpatycznej (Ka mierczak i in., 2ŃŃ7)ś
Skalę Postaw Rodzicielskich (Plopa, 2ŃŃ9), a tak e ocenę jako ci mał e stwa na ró nych
etapach zwi zku (Plopa, 2ŃŃŃ). Analizę przeprowadzono z uwzględnieniem chronologii
zdarze , które mogły mieć wpływ na pogorszenie się jako ci zwi zku i tym samym
konieczno ć wł czenia mechanizmów obronnych chroni cych obraz własnej osoby.
Wyniki wskazuj , e w trakcie procesu rozwodowego mał onkowie ujawniaj pogłębiaj ce
się procesy obronne, które polegaj

na niskiej ocenie jako ci mał e stwa równie

w pierwszych fazach zwi zku, w których nie do wiadczali jeszcze kryzysu. Wyniki okazały
się interesuj ce z uwagi na brak jednolitego wzorca w zakresie do wiadczania osobistej
przykro ci. Niektórzy z mał onków do wiadczaj
podczas gdy inni nie do wiadczaj
i mę owie często prezentuj

negatywnych uczuć w relacji (3Ń%),

wzrostu osobistej przykro ci (7Ń%). Ponadto

ony

się jako osoby wysoce empatyczne (empatyczna troska,

przyjmowanie perspektywy, podczas gdy analiza ich

ycia mał e skiego pokazuje,

e z biegiem czasu staj się coraz mniej empatyczni w relacji z partnerem. Jednocze nie
ujawniaj tendencję do coraz większej koncentracji uczuciowej na dzieciach, co docelowo
osłabia ich kompetencje rodzicielskie.
Konsekwencj postaw mał onków wobec zwi zku i siebie nawzajem jest trudno ć w podjęciu
rozmów zmierzaj cych do ewentualnej rekonstrukcji zwi zku lub mediacji, dotycz cych
tak e współpracy na płaszczy nie opieku czo-wychowawczej wobec dzieci.
Słowa kluczoweŚ empatia, rozpad rodziny
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Sympozjum nr 5: JAKO Ć YCIA W PRACY I POZA NI
Organizatorzy:
Łukasz Baka, Romuald Derbis
Akademia im. Jana Źługosza w Częstochowie
Dyskutant:
Romuald Derbis
Akademia im. Jana Źługosza w Częstochowie

Streszczenie sympozjum:
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zainteresowanie problematyk jako ci ycia i poczucia
jako ci

ycia wyra nie wzrosło, zarówno w Polsce, jak i na wiecie. Powstały nowe

propozycje teoretyczne, wzrosła liczba bada po więconych jako ci ycia, dobrostanowi oraz
szczę ciu człowieka, nast pił te rozwój narzędzi do ich pomiaru. Szczególnie wiele miejsca
po więca

się

obecnie

funkcjonowaniu

ludzi

w

ró nych

rolach

zawodowych

i pozazawodowych. Rozwój cywilizacyjny poci ga za sob gwałtowne zmiany w obszarze
pracy - jej organizacji, warunkach, wymaganiach oraz radzeniu sobie z tymi wymaganiami.
Wraz z rozwojem zaawansowanej technologii coraz więcej czynno ci zawodowych mo na
wykonać poza tradycyjnym miejscem pracy i w czasie innym ni zwyczajowe godziny pracy.
Oczekiwania zwi zane z rolami zawodowymi i pozazawodowymi staj się przez to coraz
bardziej zło one, a granice między yciem zawodowym i osobistym zacieraj się. Powstaje
pytanie, w jaki sposób wielo ć pełnionych ról i konieczno ć ł czenia wymaga
zwi zanych przekłada się na poczucie jako ci

z nimi

ycia w ró nych grupach społecznych.

Dla niektórych ludzi funkcjonowanie w wielu ró nych rolach mo e być

ródłem

pozytywnych emocji i pełnić funkcje rozwojowe, dla innych z kolei mo e być ródłem stresu,
problemów zdrowotnych i gorszego samopoczucia. Istniej tez grupy, np.Ś osoby starsze,
bezrobotne, terminalnie chore, które pozostaj

niejako „na marginesie” aktywno ci

zawodowej i pozazawodowej. Sesja po więcona będzie wła nie sposobom radzenia sobie
z odmiennymi wymaganiami ról zawodowych i pozazawodowych w ró nych grupach
społecznych (m.in.Ś w ró nych grupach zawodowych, w ród emerytów i osób terminalnie
chorych), jak równie skutkom tych wymaga dla poczucia jako ci ycia.
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Słowa kluczoweŚ jako ć ycia, praca, role pozazawodowe

Wyst pieniaŚ
1. Romuald Derbis
Akademia im. Jana Źługosza w Częstochowie
Refleksje na temat stanu bada nad relacjami praca – dom
2. Źorota Szczygieł
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Inteligencja emocjonalna jako moderator zale no ci mi dzy negatywnymi
emocjami do wiadczanymi przez pracowników i wypaleniem zawodowym
3. źl bieta Kasprzak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wpływ wzorów karier na zadowolenie z pracy
4. Katarzyna Skałacka
Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski
Kiedy nadmiar czasu wolnego szkodzi – czynniki wpływaj ce na jako ć ycia
emerytów
5. Anna Machnik-Czerwik
Akademia im. Jana Źługosza w Częstochowie
Jako ć ycia kobiet z rakiem piersi
6. Tomasz Wirga
Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski
Zwi zek makiawelizmu, jako ci ycia i indukowanych emocji z rozwi zywaniem
zada problemowych
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7. Łukasz Baka
Akademia im. Jana Źługosza w Częstochowie
Konflikt mi dzy prac i rodzin a zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników.
Po rednicz ca rola negatywnego afektu

Streszczenia wyst pie Ś
1. Romuald Derbis
Refleksje na temat stanu bada nad relacjami praca – dom
Źla większo ci ludzi przez większ

czę ć

ycia obszar aktywno ci w pracy i domu

ma podstawowe znaczenie, gdy w wysokim stopniu ł czy się z ich poczuciem jako ci ycia.
W praktyce badawczej relację praca – dom, dom – praca ujmuje się z wielu perspektyw.
Często jako dwukierunkowy konflikt, rzadziej w duchu psychologii pozytywnej jako proces
rozwojowy bior cy udział w kształtowaniu osobowo ci, to samo ci, czy pozycji społecznej.
W naturalny sposób ujmowanie relacji praca – dom jako konfliktu sprzyja eksplorowaniu
tematu w odniesieniu do kobiet, które mimo postępuj cych zmian w pełnieniu tradycyjnych
ról domowych s w nich bardziej obci one ni mę czy ni. W referacie omówione będ
wybrane czynniki ł cz ce się w ró ny sposób z poczuciem jako ci ycia kobiet pracuj cych
zawodowo i wychowuj cych dzieci. Poza tym pod refleksję zostan poddane specyficzne
problemy, jakie powstaj

w warunkach firm rodzinnych, których cech

współzale no ć biznesu i rodziny. Relacje tych dwóch obszarów mog

jest silna
być trudne

i konfliktogenne, ale mog tak e być ogromn szans na zbudowanie skutecznej i trwałej
przewagi konkurencyjnej.
Słowa kluczoweŚ relacje praca-dom, jako ć ycia

2. Źorota Szczygieł
Inteligencja emocjonalna jako moderator zale no ci mi dzy negatywnymi emocjami
do wiadczanymi przez pracowników i wypaleniem zawodowym
Wiedza o obci eniach emocjonalnych, z jakimi musz

sobie radzić pracownicy jest

kluczowa dla zrozumienia zwi zku między stresorami zawodowymi i wypaleniem
zawodowym (WZ), szczególnie w wypadku zawodów usług społecznych (źnzmann, 2ŃŃ5).
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Celem badania było sprawdzenie zwi zków między dyspozycjami indywidualnymi,
tzn. dyspozycyjn afektywno ci (ŹA) i inteligencj emocjonaln rozumian jako cecha (Iź)
oraz negatywnymi emocjami (Nź) do wiadczanych w pracy a wyczerpaniem emocjonalnym
(Wź), uwa anym za podstawowy symptom WZ (Shirom, 2ŃŃ5). Badanie przeprowadzono
w ród pielęgniarek. żłówna hipoteza przewiduje, e Iź jako cecha pełni funkcję moderatora
zwi zku między Nź do wiadczanymi przez pielęgniarki i Wź. Badanie przeprowadzono
w grupie 177 pielęgniarek. redni wiek M=35 lat. Uczestniczkom badania przedstawiono listę
10 przymiotników opisuj cych ńŃ emocji (4 pozytywne, 3 emocje dotycz ce zło ci i 3 emocje
dotycz ce smutku)i poproszono, aby oceniły w jakim stopniu ich do wiadczaj ka dej emocji
w pracy. IE mierzono Kwestionariuszem Inteligencji Emocjonalnej (Wytykowska, Petrides,
2ŃŃ7), ŹA Skal Uczuć Pozytywnych i Negatywnych (Brzozowski, 2ŃńŃ), a wyczerpanie
emocjonalne polsk wersj MBI (Pasikowski, 2ŃŃ4). W celu weryfikacji hipotezy wykonano
analizę regresji dla zmiennej Wź (osobno z emocjami zło ci i emocjami smutku jako
predyktorami). Predyktory zostały wł czone do ka dego równania regresji w trzech krokach.
Pozytywna i negatywna ŹA w kroku ń. W kroku 2 emocje (zło ci lub smutku) i Iź. W kroku
3 interakcja emocje x Iź. Interakcja emocji zło ci i Iź okazała się istotnym predyktorem WE
(β=–0,26; p<0,ŃŃń) i wyja niła istotn czę ć wariancji Wź (ΔR2=Ń,Ń4ś p<0,001). Dalsze
analizy wykazały, e emocje zło ci okazały się istotnie zwi zane z Wź w grupie pielęgniarek
o ni szym poziomie Iź (β=Ń,55ś p<Ń,01), natomiast w grupie pielęgniarek o wy szym
poziomie inteligencji nie stwierdzono zwi zku między emocjami zło ci i wyczerpaniem
emocjonalnym (β=–0,08; p=0,66). Nie stwierdzono równie

istotnego zwi zku między

interakcję emocji smutku i inteligencji emocjonalnej (β=Ń,ń2ś p>Ń,10). Wyniki badania
wskazuj ,

e inteligencja emocjonalna mo e być traktowana jako zasób indywidualny

buforuj cy zwi zek między emocjami zło ci i wyczerpaniem emocjonalnym.
Słowa kluczoweŚ emocje, dyspozycyjna afektywno ć, inteligencja emocjonalna, wypalenie
zawodowe

3. źl bieta Kasprzak
Wpływ wzorów karier na zadowolenie z pracy
Zmiany ustrojowe zapocz tkowane w ń989 roku w Polsce poci gnęły za sob olbrzymie
zmiany gospodarcze oraz na rynku pracy. Nowe podej cie do własnego ycia zawodowego
musiało zostać odzwierciedlone w zadowoleniu zawodowym, czyli zadowoleniu z pracy oraz
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z kariery. Kariera zawodowa jest rozumiana jako sekwencja działa , decyzji, zajęć, które
słu

bezpo rednio lub po rednio realizacji siebie (celów, warto ci i potrzeb) w wiecie pracy.

Wzory karier zawodowych stanowi istotny sytuacyjny czynnik yciowy, który wskazuje
ramy (szanse oraz granice) realizacji własnych aspiracji zawodowych, potrzeb, warto ci.
Zadowolenie zawodowe jest rozumiane jako ewaluacja oraz afekt odczuwany wobec pracy
i kariery zawodowej. Oba komponenty zadowolenia: ewaluacja oraz emocje jakkolwiek
współzale ne s odmienne w przebiegu, ródłach i skutkach. Z tego powodu mierzone były
odrębnie i osobno tak e interpretowane. Komponent ewaluacji sfery zawodowej nazwany jest
satysfakcj zawodow natomiast prze ycia emocjonalne afektem wobec pracy i kariery.
Zgodnie z cebulowym modelem szczę cia (Czapi ski) przypuszcza się,

e zadowolenie

parcjalne jakim jest zadowolenie z pracy i kariery jest wra liwe na sytuacyjne czynniki np.
okoliczno ci ycia jakim s m.in. wzory kariery zawodowej. Zgodnie z reguł szczę cia
(Lyubomirsky, Sheldon, Schkade, 2005) nale y spodziewać się niewielkiego wpływu wzorów
karier na zadowolenie zawodowe. Z kolei zgodnie z modelami rozwoju zawodowego Supera,
Hollanda czy modelem kotwic kariery Scheina wpływ karier na zadowolenie winien być
po redni, poniewa kariera jest miejscem i sposobem realizacji self, warto ci i aspiracji.
Źodatkowo według Cropanzano i Weissa (1986) model afektywnych zdarze

(AET)

to prze ycia afektywne stanowi podstawę do kształtowania się oceny tego zdarzenia oraz
sfery, której dotycz . Ta teoria pozwala przyj ć, e afekt w pracy wpływa na satysfakcję nie
za odwrotnie.
Cel i hipotezy. Celem prezentowanych bada jest pokazanie roli wzorów karier zawodowych
w kształtowaniu zadowolenia zawodowego.
Hń. Zmienne podmiotowe silniej wpływaj na zadowolenie zawodowe ni wzory kariery
zawodowej.
H2. Wzory kariery zawodowej po rednio kształtuj

zadowolenie zawodowe natomiast

czynniki podmiotowe wpływaj na zadowolenie w sposób bezpo redni.
H3. Afekt wobec pracy i kariery wpływa na satysfakcja z pracy i kariery.
H4. Satysfakcja z pracy i kariery nie wpływa na afekt wobec pracy i kariery.
Wyniki. Zastosowano modelowanie równa

strukturalnych (SźM), które pozwoliło

na potwierdzenie hipotez. Model satysfakcji zawodowej jest względnie dopasowany
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dla zebranych danych (RMSźA=Ń,Ń48ś żŻI=Ń,989ś χ²=26,47 (df=ńń)ś p=Ń,ŃŃ6). Satysfakcja
z pracy i kariery jest kształtowana przez wzór kariery mobilnej i przerywanej, które słu
zaspokojeniu potrzeb podstawowych, autonomii i kompetencji oraz pozwalaj na ujawnienie
orientacji na zajęcie oraz powołanie w pracy. Na satysfakcję bezpo rednio i pozytywnie
wpływa tak e afekt do wiadczany wobec sfery zawodowej. Model afektu w pracy jest
doskonale dopasowany do zebranych danych (RMSźA=Ń,ŃŃŃś żŻI=Ń,998ś χ²=5,31 (df=7);
p=Ń,62). Siła i kierunki cie ek w tym modelu potwierdziły po redni rolę wzorów kariery
mobilnej w kształtowaniu afektu w pracy. Model potwierdził bezpo redni wpływ orientacji
zawodowych oraz zaspokojenia potrzeb podstawowych na afekt w pracy i karierze.
Jednocze nie model tracił dopasowanie, gdy wł czona do modelu była satysfakcja zawodowa.
Słowa kluczowe: wzory karier, zadowolenie zawodowe

4. Katarzyna Skałacka
Kiedy nadmiar czasu wolnego szkodzi – czynniki wpływaj ce na jako ć ycia emerytów
Od strony medycznej jeste my obecnie w stanie przedłu ać ycie człowieka i łagodzić
dolegliwo ci zwi zane z wiekiem, jednak warto zastanowić się nad jako ci tego ycia. Wiele
bada wskazuje, e im osoba jest starsza, tym w gorszej znajduje się kondycji psychicznej,
jak i fizycznej (Studen, 2Ńń2). Jednak z przegl du bada

przeprowadzonego przez

Czapi skiego (2ŃŃń) wynika, e osoby na emeryturze charakteryzuj się wy szym poczuciem
jako ci

ycia od młodszych osób bezrobotnych. Powstaje zatem pytanie, jakie czynniki

wpływaj na poziom zadowolenia z ycia osób po 6Ń. roku ycia. W momencie przej cia na
emeryturę osoba z jednej strony „odzyskuje” czas do samodzielnego zagospodarowania,
ale równocze nie „traci” codzienny rytm dnia. Sposób wykorzystania czasu wolnego mo e
stanowić pozytywne wyzwanie, ale równie mo e być obci aj ce, szczególnie, gdy pojawi
się problem z wypełnieniem go. Zgodnie z przegl dem bada

przeprowadzonym przez

Veenhovena i współpracowników istnieje dodatnia korelacja pomiędzy poczuciem jako ci
ycia a zadowoleniem z czasu wolnego oraz poziomem aktywno ci w czasie wolnym u osób
bezrobotnych, starszych oraz emerytów. Z powy szych danych wynika,

e sposób

wypełniania czasu wolnego u osób będ cych na emeryturze jest równie wa nym czynnikiem
wpływaj cym na jako ć ycia, jak czynniki osobowo ciowe, zdrowotne czy interpersonalne.
W

zwi zku

z

tym

w

przeprowadzonym

zagospodarowywania czasu wolnego ł cz

badaniu

sprawdzano,

się z poczuciem jako ci
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jakie

sposoby

ycia emerytów.

W badaniu uczestniczyło 67 osób powy ej 6Ń. roku ycia (M=68,5; SŹ=8,3) przebywaj cych
na emeryturze, które dobrano metod „kuli nie nej”. Osoby te wypełniały baterię składaj c
się z 3 testów. W badaniu sprawdzano podejmowan aktywno ć (mierzon za pomoc
autorskiego Inwentarza Aktywno ci Osób Starszych odnosz cego się do 32 ró nych form
aktywno ci fizycznej, intelektualnej i społecznej) oraz poziom akceptacji aktualnego stanu
zdrowia (mierzon za pomoc Skali Akceptacji Choroby (AIS) autorstwa Żelton i in.).
Zmienn wyja nian było poczucie jako ci ycia mierzone za pomoc Skali Satysfakcji
z ycia (SWLS) autorstwa Źienera i in. Przeprowadzona analiza wykazała, e aktywno ciami
istotnie ujemnie ł cz cymi się z poczuciem jako ci ycia badanych emerytów s Ś pomaganie
dzieciom/rodzinie w prowadzeniu domuś uczestniczenie w ró nych zajęciach, kursach czy
warsztatach oraz chodzenie na ta ce. Aktywno ci ł cz c się istotnie ze wzrostem poczucia
jako ci

ycia emerytów jest natomiast spotykanie się ze znajomymi w domu. Badania

wykazały równie , e im ni sza jest akceptacja aktualnego stanu zdrowia, tym ni sze jest
poczucie jako ci ycia badanej grupy. Ponadto, przeprowadzona analiza wyników wykazała
brak istotnego zwi zku wieku z poziomem jako ci ycia, natomiast przeprowadzona analiza
mediacji ujawniła efekt klasycznej supresji tego zwi zku, przez brak akceptacji choroby oraz
podejmowanie takich aktywno ci jak spotkania z przyjaciółmi w domu. Jak pokazały
przeprowadzone badania, większo ć podejmowanych aktywno ci nie wpływa na zmianę
jako ci ycia seniorów, natomiast czę ć z nich, wbrew obiegowym opiniom, przyczynia się
do jego obni enia. Uwzględniaj c ograniczenia metodologiczne przeprowadzonych bada
zaleca się dalsze analizy czynników wpływaj cych na jako ć ycia osób starszych, gdy
nie s one tak oczywiste jak mogłyby się wydawać.
Słowa kluczoweŚ jako ć ycia, emeryci, czas wolny

5. Anna Machnik-Czerwik
Jako ć ycia kobiet z rakiem piersi
W Polsce nowotworem najczę ciej występuj cym u kobiet jest rak piersi. Źzięki wczesnemu
rozpoznaniu i wdro eniu leczenia wydłu a się czas prze ycia, a schorzenie staje się
przewlekłym, wpływaj c na sprawno ć biopsychospołeczn i zmieniaj c jako ć ycia chorych
kobiet.
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Cel. Celem badania było okre lenie, czy poczucie umiejscowienia kontroli w zdrowiu (LOC)
ma wpływ na zwi zek obrazu ciała z poczuciem jako ci ycia u kobiet z rakiem piersi.
Materiał i metody. Źo pomiaru poczucia jako ci ycia u yto kwestionariusze źORTC, ogólny
QLQ-C3Ń i moduł BR-23oraz kwestionariusz SWLS. Do badania poczucia umiejscowienia
kontroli w zdrowiu u yto kwestionariusza MHLC – wersja B, a obraz ciała badano
kwestionariuszem KOC-BR. żrupę badan stanowiło 425 kobiet – większo ć zrzeszonych
w Klubie Amazonek.
Słowa kluczoweŚ rak piersi, jako ć ycia, umiejscowienie kontroli

6. Tomasz Wirga
Zwi zek makiawelizmu, jako ci ycia i indukowanych emocji z rozwi zywaniem zada
problemowych
Prezentowane badania pokazuj , e istnieje zwi zek między makiawelizmem, jako ci

ycia

a sposobem rozwi zywania zada w sytuacjach indukowania wybranych emocji. Niektóre
artykuły tj. Isen (ń999ś 2ŃŃ5) czy Isen i żeva (ń987) sugerowały, e emocje pozytywne
zawsze zwiększaj mo liwo ci rozwi zywania zada przez człowieka. Otrzymane w tym
badaniu wyniki pokazuj , e opisane zale no ci nie s tak łatwe do wyja nienia. Zale

one

od wielu innych czynników, np. poziomu makiawelizmu czy poczucia jako ci ycia.
Słowa kluczoweŚ makiawelizm, jako ć ycia, rozwi zywanie zada

7. Łukasz Baka
Konflikt mi dzy prac

i rodzin

a zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników.

Po rednicz ca rola negatywnego afektu
Źynamiczny rozwój cywilizacyjny poci ga za sob

zmiany w obszarze pracy – jej

organizacji, warunkach, wymaganiach oraz radzeniu sobie z tymi wymaganiami.
Oczekiwania zwi zane z rolami zawodowymi staj się coraz bardziej zło one, a granice
między yciem zawodowym i rodzinnym zacieraj się. Chroniczne wymagania zwi zane
z pełnieniem ró nych ról (np.Ś zawodowych i rodzinnych) mog być ródłem wewnętrznego
konfliktu, a ten z kolei mo e skutkować pogorszeniem zdrowia. Prezentowane badania
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zmierzały do ustalenia czy konflikty między praca i rodzin oraz negatywny afekt wi

się

z niskim poziomem zdrowia fizycznego i psychicznego, mierzonego często ci dolegliwo ci
fizycznych oraz depresj . W hipotezach przewidywano,

e (ń) konflikty między prac

i rodzin będ nasilały dolegliwo ci fizyczne oraz depresję w sposób bezpo redni i po redni –
poprzez wzrost negatywnego afektu oraz e (2) wzór osobowo ci typu A będzie moderował
bezpo redni i po redni efekt konfliktów. Osobami badanymi były pielęgniarki (N=315).
Do analizy danych wykorzystano metodę PROCźSS, pozwalaj c na badanie mediatorów
i moderatorów w jednym modelu statystycznym. Metoda moderuj cej mediacji pokazała,
e konflikty między prac i rodzin

wi

się z niskim poziomem zdrowia fizycznego

i psychicznego bezpo rednio i po rednio, przy udziale negatywnego afektu. Nie potwierdził
się natomiast moderuj cy efekt wzoru osobowo ci typu A.
Słowa kluczoweŚ konflikt rodzina-praca, zdrowie fizyczne i psychiczne, negatywny afekt
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Sympozjum nr 6: FUNKCJONOWANIE W ZAWODACH WYSOKIEGO RYZYKA
Organizator:
Zdzisław Kobos
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska
Dyskutant:
Janusz lusarski
Wy sza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Streszczenie sympozjum:
Sprawno ć działania w wielu zawodach wymaga okre lonego stanu zdrowia i predyspozycji
psychicznych. W grupie zawodów okre lanych jako wysokiego ryzyka, wprowadzono zapisy
prawne okre laj ce zakres bada

lekarskich i psychologicznych. Źotyczy to bada

kwalifikacyjnych, okresowych i okoliczno ciowych. Ponadto, podczas procesu edukacji
w zawodach lotniczych, prowadzi się specjalistyczne treningi i ćwiczenia w zakresie
kształtowania sprawno ci poznawczej i psychomotorycznej.
Aby zapewnić wysoka efektywno ć zawodow , poszukuje się te

psychologicznych

determinant sprawno ci operatorskiej.
Równie prowadzi się analizę stanowisk pracy, monitoring zagro e oraz bada się dystraktory
występuj ce w rodowisku (zawodowym, społecznym), a tak e ocenia się style radzenia sobie
ze stresem w ró nych sytuacjach zawodowych. Zadaniem tych wszystkich procedur jest
d enie

do

niezawodno ci

działania

operatorskiego

w

sytuacjach

i ekstremalnych, które s charakterystyczne dla zawodów wysokiego ryzyka.
Słowa kluczoweŚ zawody wysokiego ryzyka, efektywno ć zawodowa
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standardowych

Wyst pieniaŚ
1. Anna Turbacz1, Zdzisław Kobos2, 3
1

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

2

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie

3

Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska

Specyfika radzenia sobie ze stresem u studentów kontroli ruchu lotniczego
2. Zbigniew Wochy ski1, Zdzisław Kobos2, 3, Robert J drys1
1

Wy sza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

2

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie

3

Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska

Specyfika psychomotorycznego przygotowania studentów szkoły lotniczej
do szkolenia w powietrzu

3. Agnieszka Szymanik
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Temperament a style radzenia sobie ze stresem u studentów lotnictwa Wy szej
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
4. Janusz lusarski
Wy sza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Analizy stanowisk pracy pilotów i pilotów-instruktorów wojskowych statków
powietrznych

jako

podstawa

doboru

tre ci

doskonalenia

zawodowego

dotycz cych ich kompetencji nietechnicznych
5. Janusz lusarski
Wy sza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Profilowanie

sylwetki

zawodowej

wojskowego

kontrolera

instruktora ruchu lotniczego na podstawie analizy stanowisk pracy
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i

kontrolera-

6. Emilia Siczek-Przybyła, Patrycja Wyszy ska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Czynniki osobowo ciowe a radzenie sobie ze stresem przy produkcji substancji
wybuchowych
7. Zdzisław Kobos
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska
Determinanty

funkcjonowania

zawodowego

w

zawodach

lotniczych

i niebezpiecznych

Streszczenia wyst pie Ś
1. Anna Turbacz, Zdzisław Kobos
Specyfika radzenia sobie ze stresem u studentów kontroli ruchu lotniczego
Zawody lotnicze nale

do najbardziej stresogennych profesji ze względu na warunki

realizacji zada zawodowych. W szczególnych sytuacjach pracuj piloci oraz kontrolerzy
ruchu lotniczego, ze względu na deficyt czasu oraz du
Mimo, e w tych zawodach zadania s

zmienno ć rodowiska pracy.

wcze niej planowane, jednak istnieje wiele

dystraktorów powodowanych zarówno fizycznymi czynnikami (np. dynamika warunków
pogodowych), zawodnym funkcjonowaniem techniki lotniczej, jak i współprac

między

poszczególnymi osobami funkcyjnymi, które nie zawsze jednoznacznie posługuj
w komunikacji

werbalnej

frazeologi

lotnicz .

Kolejnym

stresorem

się

wpływaj cym

na efektywno ć realizacji misji lotniczych s predyspozycje indywidualne załóg lotniczych,
które dla bezpiecznego wykonywania zada musz współpracować ze słu bami naziemnego
zabezpieczenia lotów. Źo grupy tych ostatnich zawodów nale

kontrolerzy ruchu lotniczego,

którzy koordynuj przemieszczanie się statków powietrznych na płaszczy nie postojowej,
drogach kołowania, drogach startowych oraz podczas startu i l dowania samolotów, tak e
przydzielaj

pilotom odpowiednie drogi lotnicze (wysoko ć lotu, separacja czasowa

i odległo ciowa). Źo ich zada nale y równie monitorowanie zało onych re imów lotu oraz
ledzenie przemieszczania się samolotów między okre lonymi obszarami, a tak e
korygowanie ruchu lotniczego ze względu m.in. na warunki pogodowe, szybko ć lotu
wynikaj c z technicznych mo liwo ci okre lonych statków powietrznych.
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Praca we wspomnianych warunkach jest generatorem du ego napięcia emocjonalnego. St d
te interesuj cym zagadnieniem poznawczym i aplikacyjnym jest ocena stylów radzenia sobie
ze stresem w tej grupie zawodowej. Praca w słu bach ruchu lotniczego zaliczana jest
do w skiej grupy zawodów operatorskich, gdzie wymagane s odpowiednie predyspozycje
psychologiczne.
Celem referowanych bada była ocenę owych predyspozycji w zakresie stylów radzenia sobie
ze stresem oraz ich determinant.
Osobami badanymi byli studenci ostatniego roku, którzy odbyli programowe praktyki
na stanowiskach asystenta kontroli ruchu lotniczego.
Słowa kluczoweŚ studenci kontroli ruchu lotniczego, radzenie sobie ze stresem

2. Zbigniew Wochy ski, Zdzisław Kobos, Robert J drys
Specyfika psychomotorycznego przygotowania studentów szkoły lotniczej do szkolenia
w powietrzu
Wykonywanie zada lotniczych w powietrzu wymaga okre lonych cech psychicznych oraz
sprawno ci psychomotorycznej. Ocena wspomnianych predyspozycji jest mo liwa przy
współpracy interdyscyplinarnej, tj. psychologa lotniczego oraz trenera w zakresie
wychowania fizycznego. Ci specjali ci winni znać specyfikę oraz uwarunkowania nauki
pilota u na poszczególnych typach statków powietrznych. Maj c sformalizowan wiedzę
o specyfice misji lotniczych, mo na stworzyć odpowiednie metodyki bada psychologicznych
obejmuj ce predyspozycje psychologiczne niezbędne do szkolenia lotniczego oraz metodyki
kondycyjnego przygotowania do realizacji zada w powietrzu na poszczególnych typach
migłowców i samolotów. U ytkowane w lotnictwie statki powietrzne bardzo ró ni się
realizowanymi zadaniami, a więc i charakterystyk pilota u, która wymaga bardzo ró nych
predyspozycji oraz sprawno ci psychicznej i fizycznej do relacji specjalistycznych zada
w zró nicowanych warunkach meteorologicznych oraz oddziaływania czynników fizycznych
lotu (przeci enia, przyspieszenia, projekcja o wietlenia, hipoksja), które wpływaj zarówno
na percepcję informacji z przyrz dów pilota owo-nawigacyjnych oraz koordynację
wzrokowo-ruchow na poszczególnych etapach wykonywania lotu (start, lot po ustalonej
trasie, figury przestrzenne, l dowanie). W odniesieniu do studentów szkoły lotniczej ocen
stanu psychofizycznego zajmuje się specjalistyczna komisja lotniczo-lekarska korzystaj c
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z bada

zlecanych specjalistom z zakresu medycyny klinicznej i psychologii, natomiast

kondycyjne przygotowanie do lotów jest realizowane poprzez ćwiczenia w lotniczych
gimnastycznych przyrz dach specjalnych (looping, koło re skie, yroskop). Przyrz dy te
pozwalaj zapoznać się z percepcj informacji podczas dynamicznej zmiany poło enia ciała
w przestrzeni oraz oddziaływa przyspiesze na układ równowagi.
Literatura przedmiotu z zakresu antropomotoryki wskazuje na zmienno ć sprawno ci
motorycznej w rozwoju osobniczym i mo liwo ć jej stymulacji treningowej. To zło enie było
impulsem do stworzenia metodyki ćwicze we wspomnianych przyrz dach, które obejmuje
20 jednostek treningowych dwugodzinnych realizowanych przez okres 11 tygodni. Natomiast
ocena sprawno ci psychomotorycznej 4Ń studentów szkoły lotniczej drugiego roku wydziału
lotnictwa

była

dokonywana

za

pomoc

komputerowych

metod

diagnostycznych

z „Warszawskiego Systemu Testów” w dwóch etapachŚ przed cyklem treningu i po jego
zako czeniu. źfektywno ć realizacji zada podlegała ko cowej ocenie w zakresie tempa
i poprawno ci ich wykonania na ostatnich zajęciach kursu treningowego traktowanych
jako egzamin na ocenę. Uzyskane rezultaty poddano ocenie statystycznej, która wskazała,
e wspomniany cykl treningowy w lotniczych gimnastycznych przyrz dach specjalnych
przyczynił się do uzyskiwania wy szych wyników w zakresie koordynacji wzrokoworuchowej.
Słowa

kluczoweŚ

sprawno ć

psychomotoryczna,

lotnicze

gimnastyczne

przyrz dy

specjalistyczne, przygotowanie kondycyjne do lotów, studenci pilota u

3. Agnieszka Szymanik
Temperament a style radzenia sobie ze stresem u studentów lotnictwa Wy szej Szkoły
Oficerskiej Sił Powietrznych
Praca ma charakter empiryczny i dotyczy zwi zków między wymiarami temperamentu
a stylami radzenia sobie ze stresem u studentów lotnictwa Wy szej Szkoły Oficerskiej Sił
Powietrznych w Źęblinie. Podstaw teoretyczn niniejszej pracy jest Regulacyjna Teoria
Temperamentu Jana Strelaua oraz Teoria Stylów Radzenia sobie ze stresem Normana
S. źndlera i Jamesa Ź. A. Parkera. Przegl d literatury i bada ukazuje, e temperament ma
moderuj cy wpływ na radzenie sobie ze stresem. Celem przeprowadzonych bada
odpowied

jest

na pytanieŚ czy istnieje zale no ć między cechami temperamentu a stylami
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radzenia sobie ze stresem u studentów lotnictwa? W zwi zku z tym postawiono następuj ce
hipotezyŚ wysoki poziom
na zadaniu,

osoby

wawo ci implikuje stosowanie stylu skoncentrowanego

charakteryzuj ce

się

wysokim

natę eniem

perseweratywno ci

i reaktywno ci emocjonalnej stosuj styl skoncentrowany na emocjach, studenci lotnictwa
preferuj styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na zadaniu. W badaniu wzięło udział
45 osób. żrupa badanych, czyli studenci lotnictwa z Wy szej Szkoły Oficerskiej Sił
Powietrznych w Źęblinie, liczyła 23 osoby w wieku od 2Ń do 23 lat. W skład owej grupy
wchodziło 7 kobiet oraz ń6 mę czyzn. żrup

kontroln

byli studenci innych Uczelni

technicznych, takich jak: Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna,
Politechnika Pozna ska czy Szkoła żłówna żospodarstwa Wiejskiego. Ł cznie owa grupa
liczyła 22 osoby, w tym 2Ń mę czyzn i 2 kobiety w wieku od 19 do 24 lat. Osoby badane
jednorazowo wypełniały 2 kwestionariuszeŚ Żormalna Charakterystyka Zachowania –
Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT) oraz polsk adaptację kwestionariusza Coping
Inventory of Stressful Situations (CISS). Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono,
e osoby o wysokim poziomie wawo ci (M=69,95ś SŹ=4,93) wybieraj styl skoncentrowany
na zadaniu t(43)=-2,809; p<0,Ń5, unikaj c stylu skoncentrowanego na emocjach (M=33,68;
SD=8,92), t(43)=3,275; p<0,Ń5. Osoby charakteryzuj ce się wysokim natę eniem
perseweratywno ci (M=46,27ś SŹ=10,5) i reaktywno ci emocjonalnej (M=48,59ś SŹ=11,02)
stosuj

styl

skoncentrowany

na

emocjach,

t(43)=-4,941; p<0,ŃŃń. Stwierdzono równie

t(43)=-4,533;

p<0,001

istotne ró nice między grup

oraz

badawcz

a kontroln w wyborze preferowanego stylu radzenia sobie ze stresem. Studenci lotnictwa
(M=64; SD=8,Ń7) stosuj styl skoncentrowany na zadaniu w porównaniu ze studentami
innych uczelni technicznych (M=57,09; SD=7,28), t(43)=3,011; p<0,001. Przedstawione
wyniki potwierdziły przedstawione wcze niej hipotezy, pokazuj one, e istnieje zale no ć
pomiędzy wybranymi wymiarami temperamentu a stylami radzenia sobie ze stresem,
co potwierdza opisany w literaturze moderuj cy wpływ temperamentu. Źodatkowo mo na
stwierdzić, i studenci lotnictwa ze względu na specyfikę przyszłego zawodu charakteryzuj
się konkretnym zestawem cech, które mog w sposób znacz cy wpływać na powodzenie
zawodowe. Odpowiednie cechy temperamentu czy style radzenia sobie ze stresem mog być
bardziej po dane w odniesieniu do zada przez nich wykonywanych.
Słowa kluczoweŚ temperament, style radzenia sobie ze stresem, studenci lotnictwa
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4. Janusz lusarski
Analizy stanowisk pracy pilotów i pilotów-instruktorów wojskowych statków
powietrznych jako podstawa doboru tre ci doskonalenia zawodowego dotycz cych ich
kompetencji nietechnicznych
W referacie autor proponuje wykorzystanie jako narzędzia badawczego do analiz stanowisk
pracy pilotów i pilotów-instruktorów wojskowych statków powietrznych zaadaptowanego
na u ytek tych bada

kwestionariusza lubelskiego analizy stanowiska pracy /KLASP/.

Efektem zastosowania KLASP-u s

przedstawione w referacie wybrane wyniki bada

opisuj ce te stanowiska w kontek cie znaczenia tych wymaga

zawodowych, które

w lotnictwie okre lane s jako kompetencje nietechniczne (NOTźCH). To wła nie rola tych
kompetencji jest szczególnie podkre lana przez badanych pilotów i pilotów-instruktorów
wojskowych statków powietrznych w odniesieniu do kandydatów na stanowisko pracy pilotainstruktora wojskowego statku powietrznego. Źlatego te autor formułuje w swoim referacie
wniosek podkre laj cy szczególne znaczenie uwzględnienia wskazanych przez respondentów
ww. wymaga

zawodowych na stanowisko pracy pilota-instruktora wojskowego statku

powietrznego jako zasadniczych zało e doboru tre ci doskonalenia zawodowego przyszłych
kandydatów na te stanowiska pracy. Sformułowane przez autora wnioski dotycz ce wymaga
zawodowych dla kandydatów na stanowiska pracy pilotów i pilotów-instruktorów
wojskowych statków powietrznych s te wynikiem otrzymanego obrazu zastosowanych
analiz statystycznych zebranych danych, w tym m.in. skalowania wielowymiarowego.
Słowa kluczoweŚ lotnictwo, kompetencje nietechniczne

5. Janusz lusarski
Profilowanie sylwetki zawodowej wojskowego kontrolera i kontrolera-instruktora ruchu
lotniczego na podstawie analizy stanowisk pracy
W referacie autor proponuje wykorzystanie wyników bada

analiz stanowisk pracy

wojskowych kontrolerów i kontrolerów-instruktorów ruchu lotniczego w ramach, których
zastosowano zaadaptowany na ich u ytek kwestionariusz lubelski analizy stanowiska pracy
/KLASP/ do konstruowania sylwetek zawodowych kandydatów na te stanowiska. Uzasadnia,
e taka pogłębiona analiza stanowisk pracy dzięki zastosowaniu KLASP-u pozwala okre lić
najwa niejsze wymagania zawodowe, jakie powinien zdaniem samych zatrudnionych na tych
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stanowiskach osób spełniać kandydat na te stanowiska pracy. Sformułowane przez autora
wnioski dotycz ce wymaga zawodowych dla kandydatów na stanowiska pracy wojskowych
kontrolerów i kontrolerów-instruktorów ruchu lotniczego s

te

wynikiem otrzymanego

obrazu zastosowanych analiz statystycznych zebranych danych, w tym m.in. skalowania
wielowymiarowego.
Słowa kluczoweŚ wojskowy kontroler, wojskowy kontroler-instruktor, wymagania zawodowe

6. Emilia Siczek-Przybyła, Patrycja Wyszy ska
Czynniki osobowo ciowe a radzenie sobie ze stresem przy produkcji substancji
wybuchowych
Stres w miejscu pracy jest szczególnie niebezpieczny, poniewa

do wiadczany przez

pracowników, ma negatywny wpływ zarówno na ich zdrowie, jak i na efektywno ć
realizowanych zada , a nawet niekiedy na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. W firmie
produkuj cej niebezpieczne substancje, jak np. materiały wybuchowe, prawdopodobie stwo
do wiadczania silnego stresu dotyczy:


pracowników produkcji, maj cych bezpo redni

styczno ć z wytwarzaniem

materiałów niebezpiecznych,


osób nadzoruj cych i kontroluj cych tak produkcję,



kadry kierowniczej zarz dzaj ce przedsiębiorstwem.

Wydaje się, e codzienne, bezpo rednie zagro enie zdrowia i ycia wynikaj ce z procesu
technologicznego, w

przypadku nieprzestrzegania rygorów produkcyjnych, błędów

lub czynników zewnętrznych jest silnym stresorem, szczególnie dla pracowników produkcji
od których efektywnej pracy zale y ich własne bezpiecze stwo oraz pozostałych
współpracowników skupionych na niewielkim obszarze takiej fabryki. Nieostro ne
zachowanie, b d

niedopełnienie re imów technologicznych, albo testowanie nowych

produktów skutkuje zwykle wybuchem materiałów niebezpiecznych, po arem, zniszczeniem
budynków i mieć lub okaleczanie wielu ludzi. W takiej potencjalnie zagra aj cej sytuacji,
fizyczna odległo ć od niebezpiecznego procesu technologicznego mo e wpływać na ocenę
poznawcz zagro enia i jego skutków w ród ró nych grup zawodowych. W referowanych
badaniach zało ono, na podstawie literatury przedmiotu, i istnieje wpływ cech osobowo ci
na style radzenia sobie ze stresem w zawodach okre lanych jako trudne i niebezpieczne,
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a występuj ce w strukturze fabryki produkuj ce materiały wybuchowe. Natomiast zmienn
modyfikuj c byłoby bezpo rednie zagro enie zdrowia lub ycia wynikaj ce z fizycznej
odległo ci od procesu technologicznego generuj cego zagro enie (stres zawodowy). Zatem,
przedmiotem badania były zmienne osobowo ciowe oraz radzenie sobie ze stresem u osób
z grupy nara onej na wysokie do wiadczanie stresu zawodowego. Badania zostały
przeprowadzone w styczniu 2Ńń4 roku. Przebadanych zostało 63 pracowników fizycznych
w wieku 22-65 lat (M=43 lata) oraz pracowników umysłowych w wieku 27-59 lat (M=45),
zatrudnionych na ró nych stanowiskach słu bowych firmy produkuj cej materiały
niebezpieczne. W referowanych badaniach wykorzystano kwestionariusze: Inwentarz
Osobowo ci (NźO-FFI) opracowany przez P. T. Costa, R. R. McCrae, oraz Kwestionariusz
Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS), autorstwa N.S. Endlera i J.D.A. Parkera.
Uzyskane wyniki bada własnych wskazuj , eŚ
1) Badane grupy pracowników nie ró niły się w zakresie sta u pracy przy produkcji
materiałów niebezpiecznych, a który dla pracowników fizycznych wynosił 2Ń lat,
a dla pracowników umysłowych 22 lata.
2) Badane grupy nie ró niły się istotnie statystycznie w zakresie stylów radzenia sobie
ze stresem.
3) Badane osoby osi gnęły wysokie wyniki w zakresie stylu skoncentrowanym na zadaniu
(9 sten).
4) Uzyskano istotn

statystycznie korelacje między skalamiŚ Sumienno ć, Ugodowo ć

w Inwentarzu Osobowo ci oraz Stylem Skoncentrowanym na Zadaniu w Kwestionariusz
Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych.
Słowa kluczoweŚ stres, osobowo ć, produkcja substancji wybuchowych

7. Zdzisław Kobos
Determinanty funkcjonowania zawodowego w zawodach lotniczych i niebezpiecznych
Nauka pilota u wymaga teoretycznego opanowania wiedzy z wielu przedmiotów
technicznych i humanistycznych. Przedmioty politechniczne s warunkiem sine qua non
poznania zasad budowy i eksploatacji statków powietrznych, aerodynamiki, meteorologii
i fizycznego rodowiska lotów. Natomiast przedmioty ogólnokształc ce maj zaznajomić
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adepta lotnictwa z problemami funkcjonowania człowieka w

rodowisku społecznym,

komunikowaniem się w grupie i działaniem zespołowym, prawem lotniczym oraz ergonomi
i psychologi lotnicz . Po opanowaniu tego etapu wiedzy w murach uczelni, następuje
wstępny etap nauki pilota u na symulatorach lotniczych. Dalsze szkolenie obejmuje
poznawanie techniki pilotowania samolotów w przestrzeni powietrznej. Ten etap edukacji jest
najtrudniejszy, poniewa wymaga rekapitulacji dotychczasowej wiedzy oraz wykorzystania
nabytych zasobów wiadomo ci w konkretnych zdarzeniach podczas kolejnych etapów
wykonywania lotów.
Natomiast najbardziej stresogenn sytuacj dla studentów lotnictwa i kosmonautyki jest
samodzielne wykonanie lotu, który mo e zako czyć się sukcesem lub doprowadzić nawet
do utraty zdrowia, a nawet

ycia. Niekiedy nawet szczę liwe l dowania zako czone

sukcesem, mo e jednak skutkować skre leniem z listy słuchaczy, za nieprzestrzeganie
zało onych re imów podczas realizacji kolejnych etapów misji powietrznej. O ocenie lotu
student dowiaduje się po pewnym czasie, kiedy zostan odczytane zapisy z rejestratorów
pokładowych. St d te

taka sytuacja jest bardzo obci aj c

psychicznie ze względu

na wspomniane konsekwencje dla studenta lotnictwa.
Aby ocenić jak funkcjonuj

studenci podczas nauki pilota u zapanowano badania

longitudinalne obejmuj ce poszczególne etapy szkolenia.
Na podstawie powy szego opisu funkcjonowania adepta lotnictwa sformułowano następuj cy
problem badawczy:
Czy istnieje zale no ć między typem temperamentu, a stylami radzeniem sobie ze stresem
podczas nauki pilota u. Z tak postawionego problemu badawczego wynikaj następuj ce
hipotezy:
1) Istnieje zale no ć między cechami temperamentalnymi warunkuj cymi du e mo liwo ci
przetwarzanie

stymulacji

(wysoka

wawo ć,

aktywno ć,

niska

reaktywno ć,

perseweratywno ć) a stylami radzeniem sobie ze stresem,
2) Istnieje zale no ć między cechami temperamentalnymi warunkuj cymi małe mo liwo ci
przetwarzanie stymulacji (wysoka reaktywno ć, perseweratywno ć, niska

wawo ć,

aktywno ć) a stylami radzeniem sobie ze stresem.
Badaniom poddano cały rocznik studiów (4Ń osób) i zastosowano: Kwestionariusz
Temperamentu (FCZ-KT) autorstwa B. Zawadzkiego i J. Strelaua, oraz Kwestionariusz
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Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS), który opracowali N. S. źndler,
J. D. A. Parker, a polskiej adaptacji dokonali: P. Szczepaniak, J. Strelau, K. Wrze niewski.
Uzyskane rezultaty poddano analizie statystycznej, która potwierdziła powy sze hipotezy.
Słowa kluczoweŚ nauka pilota u, style radzenie sobie ze stresem, studenci lotnictwa
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Sympozjum nr 7: RYTMIKA OKOŁOŹOBOWA W ŻUNKCJONOWANIU
PSYCHOŻIZYCZNYM CZŁOWIźKA
Organizator:
Monika Wiłko ć
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dyskutant:
Wanda Ciarkowska
Uniwersytet Warszawski

Streszczenie sympozjum:
Relacja człowiek-czas jest zło onym wielowymiarowym procesem odzwierciedlaj cym
interakcję czasu fizycznego (obiektywnego) oraz czasu psychologicznego (subiektywnego).
Źo istotnych obszarów tej interakcji nale y rytm aktywno ci okołodobowej jednostki
nazywany chronotypem, będ cy prób

synchronizacji trzech zegarów, wokół których

zorganizowane jest ycie człowieka, tj.Ś zegara słonecznego, zegara społecznego oraz zegara
biologicznego.
Celem sympozjum będzie przedstawienie zagadnie

zwi zanych z wpływem rytmiki

okołodobowej na funkcjonowanie psychofizyczne człowieka.
W trakcie sympozjum zaprezentowane zostan prawidłowo ci funkcjonowania ludzkiego
zegara biologicznego, jego uwarunkowania genetyczno-molekularne oraz rola jego
synchronizatorów, w tym szczególnie wiatła. Omówiony zostanie tak e wpływ dysfunkcji
zegara biologicznego na powstawanie zaburze

psychicznych i somatycznych. Ponadto

poruszone zostano zagadnienia dotycz ce pomiaru chronotypu oraz jego wpływu
na funkcjonowanie poznawcze człowieka.
Słowa kluczoweŚ rytmika okołodobowa, funkcjonowanie psychofizyczne człowieka
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Wyst pieniaŚ
1. Wanda Ciarkowska, Kamila Zapałowicz
Uniwersytet Warszawski
Chronopatologia: konsekwencje zaburzonego zegara biologicznego w chorobach
somatycznych, neurologicznych i psychicznych
2. źugenia T gowska, Joanna Maliszewska, Monika Kociniewska
Wydział Biologii i Ochrony rodowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
wiatło ekranu komputera a chronotypy ludzkie
3. Monika Dmitrzak-W glarz1, Monika Wiłko ć2,3, Małgorzata Maciukiewicz1,
Joanna Pawlak1, Anna Leszczy ska-Rodziewicz1, Joanna Hauser1
1

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

3

Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Co nowego w badaniach asocjacyjnych genów zegarowych w zaburzeniach
nastroju?
4. Tadeusz Pracki1, Monika Wiłko ć2, Daria Pracka1
1

Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zwi zek pomi dzy chronotypem człowieka a aktywno ci ruchow
5. Kamila Łaszewska
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
W blasku wiatła krótkofalowegoŚ co wiemy o roli, jak odgrywa w naszym
yciu?
6. Monika Wiłko ć1, Tadeusz Pracki2, Monika Dmitrzak-W glarz3, Daria Pracka2
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2

Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Zwi zek chronotypu z funkcjonowaniem poznawczym człowieka
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Wanda Ciarkowska, Kamila Zapałowicz
Chronopatologia: konsekwencje zaburzonego zegara biologicznego w chorobach
somatycznych, neurologicznych i psychicznych
Referat będzie po więcony prezentacji bada z zakresu chronopatologii, których celem jest
okre lenie konsekwencji zaburzonego przebiegu rytmów biologicznych w organizmie
ludzkim. W czę ci wprowadzaj cej zasygnalizowane zostan
ludzkiego zegara biologicznego, zwłaszcza rola

główne prawidłowo ci

wiatła jako podstawowego czynnika,

synchronizuj cego biologiczne rytmy organizmu z oddziaływaniami rodowiska fizycznego
i psychicznego. Omówione zostan tak e negatywne konsekwencje zmian cywilizacyjnych,
okre lanych

mianem

społecze stwa,

dla

prawidłowego

funkcjonowania

rytmów

biologicznych i psychicznych. W ród takich czynników cywilizacyjnych znajduje się praca
zmianowa i nocna, szybka zmiana czasu wywołana przekraczaniem południków podczas
podró y samolotem oraz oddziaływanie sztucznego

wiatła podczas biologicznej nocy

(na mieszka ców aglomeracji miejskich). Najobszerniejsza czę ć wykładu będzie po więcona
rozwa aniom nad zdrowotnymi konsekwencjami chronicznego niedopasowania między
obiektywnym

czasem

doby,

„sztywno”

odmierzanym

przez

zegar

biologiczny

a oddziaływaniem rodowiska fizycznego i społecznego. Rola zaburzonego funkcjonowania
zegara biologicznego zostanie przeanalizowana na poziomie somatycznym (układ sercowonaczyniowy, nowotwory, otyło ć), neurologicznym (choroba Alzheimera, AŹHŹ) oraz
psychicznym (zaburzenia afektywne jedno- i dwubiegunowe, depresja zimowa, schizofrenia).
Na zako czenie omówiona zostanie mo liwo ć wspomagania leczenia farmakologicznego
poprzez chronoterapię, wykorzystuj c ś wzmacnianieś biologicznej doby poprzez syntetyczn
melatoninę oraz blokowanie dopływu wiatła w pa mie niebieskim noc , a oddziaływanie
nim na pocz tku dnia.
Referat będzie miał charakter teoretyczno-przegl dowy.
Słowa kluczoweŚ chronopatologia, choroby somatyczne, choroby neurologiczne, choroby
psychiczne
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2. źugenia T gowska, Joanna Maliszewska, Monika Kociniewska
wiatło ekranu komputera a chronotypy ludzkie
Spo ród kilku ankiet wykorzystanych do bada snu dla okre lania chronotypów ludzkich
najczę ciej jest stosowana ankieta Horne’a i Ostberga. Pozwoliła ona populację ludzk
podzielić na typy poranne (skowronki), wieczorne (sowy) i typ po redni. Często ć
występowania poszczególnych chronotypów zwi zana jest z szeroko ci

geograficzn ,

wiekiem i płci . Natomiast takie czynniki jak hałas czy wykształcenie nie determinuj naszej
poranno ci-wieczorno ci (morningness - eveningness), wydawałoby się więc,

e wyniki

bada powtarzane po kilku latach w tym samym rodowisku powinny dać podobny wynik.
Po dokonaniu bada ankietowych snu przeprowadzonych na studentach UMK w roku 2005
okazało się, i

wyniki nasze znacznie ró ni

zachodniej źuropy. Wyniki naszych bada

się od danych uzyskanych od studentów

powtórzone po 5-ciu latach upodobniły się

do rezultatów otrzymanych od ankietowanych studentów z źuropy Zachodniej. Podobne
zjawisko redukcji ilo ci „skowronków” a gwałtowne zwiększenia się ilo ci „sów” wyst piły
równie w Kanadzie w latach 2ŃŃń-2ŃŃ6. Jak wynika z danych statystycznych, w ka dym
z tych przypadków, w tym 5-cio letnim okresie czasu zasadniczo zmienił się stopie
komputeryzacji w ród studentów. Komputer mo e wpływać dwojako na zwiększenie się
ilo ci osób o wieczornym typie aktywno ci. Mo e wynikać z zainteresowania mo liwo ciami
jakie otwiera sieć komputerowa, albo/i z wpływu wiatła błękitnego z ekranu komputera.
Samodzielnie oddziałuj cy pierwszy czynnik (zainteresowanie) mógłby doprowadzić
do pogłębienia wieczorno ci w ród „sów” natomiast u „skowronków” powinien doprowadzić
do nagromadzenia się długu sennego i ograniczyć wieczorn aktywno ć. Je li jednak wraz
z zainteresowaniem zadziałał czynnik dodatkowy – wpływ wiatła błękitnego mogło doj ć
do zmiany w ilo ci poszczególnych chronotypów – co uwidoczniło się w wynikach naszych
i otrzymanych od studentów Kanadyjskich. Na pocz tku 2ń wieku wykazano, i
błękitne drog

wiatło

poza percepcji wzrokowej mo e zmieniać pracę naszego zegara

okołodobowego. Żakt, i

zmniejszenie się ilo ci skowronków nie jest równe wielko ci

przyrostu osób o wieczornej aktywno ci zapewne wynika z zró nicowania w społecze stwie
alleli 4/4, 4/5 i 5/5 genu Per 3, który warunkuje wra liwo ć na wiatło błękitne i mo e być
tak e zwi zane (to zró nicowanie) z tym, i

czę ć osób poddanych terapii

nie reaguje lub słabo reaguje na ten bodziec.
Słowa kluczoweŚ wiatło ekranu komputera, chronotypy ludzkie
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wietlnej

3. Monika Dmitrzak-W glarz, Monika Wiłko ć, Małgorzata Maciukiewicz, Joanna
Pawlak, Anna Leszczy ska-Rodziewicz, Joanna Hauser
Co nowego w badaniach asocjacyjnych genów zegarowych w zaburzeniach nastroju?
Badania w dziedzinie genetyki populacyjnej wskazuj
zaburze

afektywnych, w których wa n

na zło ony model dziedziczenia

rolę przypisuje się zarówno czynnikom

genetycznym jak i rodowiskowym. Rytm okołodobowy wydaje się sprzęgać predyspozycję
genetyczn

z działaniem wyzwalaj cych czynników

prowadzone s

rodowiskowych. Od około 6Ń lat

badania nad zwi zkiem nieprawidłowo ci w regulacji rytmu dobowego

z patogenez zaburze nastroju. Pierwotn motywacj prowadzenia bada były obserwacje
kliniczne

takie

jakŚ

obni ony/

podwy szony

nastrój,

spadek/wzrost

aktywno ci,

lęk/dra liwo ć, a tak e zwiększone/zmniejszone zapotrzebowanie na sen, co sugeruje
podstawow rolę systemu okołodobowego w rozwoju zaburze nastroju. Nadrzędny zegar
biologiczny u ssaków i człowieka znajduje się w j drach nadskrzy owaniowych (nuclei
suprachiasmatici, SCN) przedniej czę ci podwzgórza i odgrywa wa n rolę w regulacji
okołodobowej wielu procesów biologicznych. ążeny zegaroweą to grupa genów
odpowiedzialnych za utrzymanie rytmu okołodobowego na poziomie subkomórkowym.
Źlatego te zmiany w „genach zegarowych” mog być zwi zane z pierwotn predyspozycja
rozwoju zaburze

nastroju (jedno i dwubiegunowych). Celem prezentowanej pracy była

analiza zwi zku 42 polimorfizmów typu SNP i haplotypów czterech genów zegarowychŚ
CLOCK, ARNTL, TIM i PER z ryzykiem rozwoju zaburze
przeprowadzono

analizę

korelacji

pomiędzy

polimorfizmami

nastroju. Ponadto,
wybranych

genów

kandyduj cych z zaburzeniami rytmu okołodobowego i zaburzeniami snu, występuj cych
w przebiegu choroby afektywnej z uwzględnieniem podtypów klinicznych choroby. Ocena
jako ci snu została przeprowadzona z wykorzystaniem Kwestionariusza Jako ci Snu
Pittsburgh (The Pittsburgh Sleep Quality Index – PSQI) oraz Skali Senno ci źpworth (The
Epworth Sleepiness Scale – ESS). Preferencja typu aktywno ci dobowej (typ sowy lub
skowronka) został oceniony za pomoc

Kwestionariusz Rytmu Aktywno ci Źobowej –

polskiej adaptacji Morningness-Eveningness Questionnaire J.A. Horne’a i O. Ostberga.
Źotychczasowe badania wskazuj na zwi zek polimorfizmów badanych genów zegarowych
z ryzykiem rozwoju zaburze

nastroju. Przeprowadzone analizy potwierdzaj

genetyczne zró nicowanie podtypów klinicznych zaburze

równie

nastoju. Potwierdza to

konieczno ć przeprowadzania analiz w homogennych grupach pacjentów – odrębnie jedno
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i dwubiegunowych jak równie w podgrupach pacjentów prezentuj cych okre lone objawy
występuj ce niezale nie od diagnozy.
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki: N N106 280939, N N402 4671 40
Słowa kluczoweŚ zaburzenia nastroju, rytm okołodobowy, geny zegarowe, zaburzenia snu,
chronotyp

4. Tadeusz Pracki, Monika Wiłko ć, Daria Pracka
Zwi zek pomi dzy chronotypem człowieka a aktywno ci ruchow
Chronotyp jest to indywidualny, preferowany przez jednostkę wzór aktywno ci okołodobowej
na wymiarach ranno ci – wieczorno ci. Powszechnie akceptowan , lecz subiektywn metodę
oceny chronotypu s

kwestionariusze. W pracy podjęto próbę obiektywnej oceny

chronotypów w populacji polskiej. W tym celu przeprowadzono badania na grupie ń5Ń
zdrowych ochotników obojga płci (75 kobiet i 75 mę czyzn).

rednia wieku wynosiła

34,25±ń2,ń3 (źX, SŹ), za zakres wieku badanych wynosił ń9-6Ń lat. W badaniu u yty został
Kwestionariusz Rytmu Aktywno ci Źobowej (KRAŹ) będ cy polsk adaptacj MorningnessEveningness Questionnaire Horne’a i Östberga oraz naręczne, cyfrowe aktografy (Actiwatch
Plus) słu ce do pomiaru aktywno ci ruchowej oraz rytmów chronobiologicznych człowieka.
Przeanalizowano i porównano wyniki uzyskane obydwoma metodami. Wyniki potwierdziły
skuteczno ć stosowania aktygrafu w badaniach nad chronotypem człowieka. Mo e być on
u ywany jako samodzielny, obiektywny przyrz d pomiarowy. Jednak e autorzy sugeruj ,
stosowanie jednocze nie aktygrafu wraz z kwestionariuszem KRAŹ. Źaje to zdecydowanie
większ dokładno ć analiz.
Praca naukowa finansowana ze rodków bud etowych na naukę w latach 2ŃńŃ-13 jako
projekt badawczy (N N106 280939, Narodowe Centrum Nauki).
Słowa kluczoweŚ chronotyp człowieka, aktywno ć ruchowa
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5. Kamila Łaszewska
W blasku wiatła krótkofalowegoŚ co wiemy o roli, jak odgrywa w naszym yciu?
Rytmy okołodobowe funkcji fizjologicznych człowieka dostosowywane s do rodowiska
za po rednictwem zewnętrznych wskazówek zwanych “dawcami czasu”. Najwa niejsz
spo ród nich jest wiatło solarne. Odgrywa ono zatem tak e inn , poza wzrokow , niezwykle
wa n rolę okre lan jako “pozawzrokowa odpowied ” (ang. non-classical photoreception
system lub non-image forming – NIF). Nie ma zwi zku z widzeniem, a dotyczy raczej
behawioralnych, fizjologicznych i psychologicznych oddziaływa .
wiatło ma zdolno ć “resetowania” rytmów circadialnych, tj. zmieniania pór czasowych
cyklu wiatło-ciemno ć, co skutkuje przesunięciem faz występowania danych cykli funkcji
fizjologicznych. Inne zaobserwowane oddziaływania oprócz synchronizacji rytmów
okołodobowych dotycz m.in.Ś regulacji wydzielania hormonów (np. hamowanie wydzielania
noc hormonu szyszynkowego melatoniny), wpływu na poziom temperatury ciała, kierowania
procesem ekspresji genów, wywoływania odruchu zwę ania renic, wzrostu czynno ci serca,
podniesienia subiektywnego poziomu czujno ci, zmiany czynno ci bioelektrycznej mózgu
źźż wskazuj cej na stan pobudzenia oraz redukcji aktywno ci wolnofalowej podczas snu.
Jak wa ne dla ludzkiego przetrwania musz być te pozawzrokowe wła ciwo ci wiatła
dowodzi istnienie mechanizmów odpowiedzialnych za tę reakcję. W ludzkim ciele istniej
bowiem neuronalne struktury umo liwiaj ce wiatłu wspomniane wy ej oddziaływania.
Otó trzyna cie lat temu odkryta została trzecia, obok czopków i pręcików, opsyna. Proteina
ta została zlokalizowana w 1-3% komórek zwojowych (ang. intrinsically photosensitive
RGCs – ipRżCsś tzw. „szczególnie fotowra liwe komórki zwojowe”), a nazwana
melanopsyn . Okazało się,
odpowiadaj c

e ipRżCs wra liwe s

dokładnie na długo ć

wiatła

wiatłu krótkofalowemu (~480 nm: 482-484 nmś szczyt wra liwo ci wiatła

krótkofalowego odpowiada widzialnemu wiatłu niebieskiemu). Maj zło one poł czenia
z wieloma obszarami mózgu zaanga owanymi w pozawzrokow odpowied , takimi jak np.
j dra nadskrzy owaniowe podwzgórza (SCN) (tzw. „wewnętrzny zegar okołodobowy”), które
steruj rytmami okołodobowymi.
Źowiedziono,

e to wła nie

wiatło o długo ci postrzeganej jako niebieskie jest

odpowiedzialne za bezpo redni pozawzrokow odpowied .
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Pokazano, e to wła nie krótkofalowe wiatło polepsza funkcje poznawcze, poziom nastroju
i poziom czujno ci. Zgodnie z ostatnimi badaniami okazuje się jednak,

e pewne

pozawzrokowe reakcje pojawiaj się w okre lonych warunkach tak e pod wpływem innych
długo ci wiatła.
Jednym z najszerzej badanych obszarów, gdzie wykorzystano wła ciwo ci ekspozycji
na w skopasmowe wiatło niebieskie, jest praca zmianowa. Wiele do wiadcze jest wci
prowadzonych celem osi gnięcia dopasowania procesów fizjologicznych pracowników
do warunków pracy i podniesienia poziomu czujno ci podczas nocnej zmiany. Źoniesienia
dotycz ce pozawzrokowych wła ciwo ci wiatła stosuje się tak e w problemie dziennej
senno ci, zespołu długu czasowego (ang. jet lag), polepszenia aktywno ci starszych ludzi,
tak e z demencj oraz wiele innych. Na obecnym etapie rozwoju technologicznego natomiast
wiedza o wpływie narzędzi opartych o technologię LźŹ na ludzkie ciało, zaczyna nabierać
ogromnego znaczenia.
Istnieje ogromna potrzeba odpowiedzi na pytanie jak działa wiatło na przestrzeni całego
widzialnego spektrum i w ci gu 24-godzinnego cyklu. Ponadto warto znale ć nowe obszary
zastosowa jego wła ciwo ci, a tak e okre lić potencjalne zagro enia jego u ywania.
Słowa kluczoweŚ blask wiatła krótkofalowego, rytmy okołodobowe

6. Monika Wiłko ć, Tadeusz Pracki, Monika Dmitrzak-W glarz, Daria Pracka
Zwi zek chronotypu z funkcjonowaniem poznawczym człowieka
Źotychczasowe badania wskazuj ,
okołodobowej

wyra one

e indywidualne ró nice w zakresie aktywno ci

chronotypem

jednostki

będ

zatem

czynnikiem

istotnie

moduluj cym dobow sprawno ć poznawcz .
W badaniu udział wzięło ń6Ń zdrowych ochotników (8Ń kobiet i 8Ń mę czyzn) w wieku
18-60 lat. Do oceny wybranych funkcji poznawczych zastosowano testy: Sortowania Kart
Wisconsin, Ł czenia Punktów, Stroopa oraz testy do oceny szybko ci reakcji oraz funkcji
uwagi z baterii testów Quick Mind Testing. Źo okre lenia chronotypu zastosowano
Kwestionariusz Rytmu Aktywno ci Źobowej oraz pomiar aktygraficzny.
Uzyskane wyniki wykazały zwi zek chronotypu mierzonego zarówno aktygraficznie
jak i kwestionariuszowo z wykonaniem testów neuropsychologicznych badaj cych szybko ć
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psychomotoryczn , uwagę, my lenie abstrakcyjne oraz funkcje wykonawcze w zakresie
planowania i inhibicji poznawczej. Większa poranno ć badanych osób zwi zana była
z gorszym wykonaniem testów neuropsychologicznych.
Praca naukowa finansowana ze rodków bud etowych na naukę w latach 2ŃńŃ-13 jako
projekt badawczy (N N106 280939, Narodowe Centrum Nauki).
Słowa kluczoweŚ chronotyp, funkcjonowanie poznawcze człowieka
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Sympozjum nr 8: WPŁYWANIź NA źMOCJź INNYCH – WIELOWYMIAROWE
POŹźJ CIź PSYCHOMźTRYCZNź
Organizator:
Konrad S. Jankowski
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Dyskutant:
Maciej Stolarski
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Streszczenie sympozjum:
Podejmowanie zachowa

mog cych wpływać na emocje innych jest aspektem zawartym

w konceptualizacjach inteligencji emocjonalnej oraz regulacji emocji. Narzędzia mierz ce
inteligencję emocjonaln i regulację emocji koncentruj się jednak głównie na pozytywnym
wpływie na emocje innych, przykładaj c mniejsz wagę do zachowa mog cych wywierać
wpływ negatywny. Austin i O’Źonnell (2Ńń3) na podstawie analiz psychometrycznych
zaproponowali wielowymiarowe podej cie do pomiaru tendencji to przejawiania zachowa
nakierowanych na wpływanie na emocje innych osób – Managing the Emotions of Others
Scale (MźOS). MźOS składa się z sze ciu skalŚ polepszanie nastroju (Enhance), pogarszanie
nastroju (Worsen), ukrywanie emocji (Conceal), wyra anie fałszywych emocji (Inauthentic),
brak zdolno ci emocjonalnych (Poor skills), oraz polepszanie nastroju poprzez odwracanie
uwagi (Divert). Celem niniejszego sympozjum jest zaprezentowanie wyników bada
z u yciem polskiego tłumaczenia skali MźOS przeprowadzonych na polskich próbach.
W sympozjum zostan omówione wła ciwo ci psychometryczne polskiego tłumaczenia skali
MEOS, oraz relacje między jej wymiarami a trzema mrocznymi aspektami osobowo ci,
podatno ci na do wiadczanie emocji agresji, inteligencj płynn , inteligencj emocjonaln ,
czy zdolno ciami rozpoznawania emocji z wyrazu oczu. Prezentowane wyniki pochodz
zarówno z bada indywidualnych, jak i bada w parach gdzie analizowany był aspekt doboru
partnerów. Wpływanie na emocje innych zostanie równie omówione w kontek cie praktyki
psychologicznej i zawodów bazuj cych na relacji z lud mi – na bazie bada
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przeprowadzonych w Polsce z udziałem psychoterapeutów, psychologów klinicznych,
lekarzy, czy pracowników windykacji.
Słowa kluczoweŚ emocje, podej cie psychometryczne

Wyst pieniaŚ
1. Konrad S. Jankowski
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Wła ciwo ci psychometryczne i trafno ć skali wpływania na emocje innych
2. Anna Zajenkowska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Mi dzypłciowe ró nice w strategiach wpływania na emocje innych przy
uwzgl dnieniu indywidualnej podatno ci na sytuacje prowokacji i frustracji
wyzwalaj ce agresywne reakcje
3. Marcin Zajenkowski
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Wpływanie na emocje innych u osób o ró nym poziomie inteligencji. Badania
indywidualne i par
4. Małgorzata J drasik-Styła
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Samoocena nawykowego wpływania na emocje innych a wykonaniowa ocena
zdolno ci do rozpoznawania emocji. Badanie w ród psychologów w trakcie
specjalizacji klinicznej
5. Rafał Styła
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Wpływanie na emocje innych u psychoterapeutów
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Konrad S. Jankowski
Wła ciwo ci psychometryczne i trafno ć skali wpływania na emocje innych
Celem prezentacji jest przedstawienie wyników badania wła ciwo ci psychometrycznych
oraz trafno ci polskiego tłumaczenia Managing the Emotions of Others Scale (MEOS). Skala
ta w oryginalnej formie składa się z sze ciu wymiarówŚ polepszanie nastroju (Enhance),
pogarszanie nastroju (Worsen), ukrywanie emocji (Conceal), wyra anie fałszywych emocji
(Inauthentic), brak zdolno ci emocjonalnych (Poor skills), oraz polepszanie nastroju innych
poprzez odwracanie uwagi (Divert). W badaniu wzięło udział 3ńń studentów z Warszawy.
Konfirmacyjna analiza czynnikowa wykazała umiarkowane dopasowanie oryginalnego
modelu do danych. Zgodno ć wewnętrzna skal była nieznacznie wy sza ni w oryginale
i wahała się od Ń,79 (Poor skills) do 0,92 (Enhance). Źo badania trafno ci u yto Testu
Inteligencji źmocjonalnej (TIź) oraz Parszywej Źwunastki. Wy szy ogólny poziom
wykonania TIź zwi zany był z większym nasileniem zachowa

nakierowanych

na polepszenie nastroju innych (Enhance), mniejszym natę eniem zachowa nakierowanych
na pogorszenie nastroju innych (Worsen), oraz tendencj do polepszania nastroju innych
poprzez odwracanie uwagi (Divert). Je li chodzi o mroczn trójkę, to większe nasilenie
makiawelizmu

było

zwi zane

z

większym

nasileniem

zachowa

nakierowanych

na pogarszanie nastroju innych (Worsen), skłonno ciami do wyra ania fałszywych emocji
(Inauthentic), i wy sz
i psychopatia równie

ocen

swoich zdolno ci emocjonalnych (Poor Skills). Narcyzm

były zwi zane z większym nasileniem zachowa

nakierowanych

na pogarszanie nastroju innych (Worsen) i skłonno ciami do wyra ania fałszywych emocji
(Inauthentic). Psychopatia dodatkowo zwi zana była z mniejszym nasileniem zachowa
nakierowanych na polepszanie nastroju innych (Enhance) oraz z ukrywaniem własnych
emocji

(Conceal).

Powy sze

wyniki

wskazuj

na

akceptowalne

psychometryczne polskiego tłumaczenia MźOS oraz na jego trafno ć.
Słowa kluczoweŚ nastrój, emocje, kwestionariusz
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wła ciwo ci

2. Anna Zajenkowska
Ró nice mi dzypłciowe w strategiach wpływania na emocje innych osób, przy
uwzgl dnieniu indywidualnej podatno ci na sytuacje prowokacji i frustracji
Obecne badanie skupia się na ró nicach międzypłciowych w strategiach wpływanie
na emocje innych osób, przy uwzględnieniu indywidualnej podatno ci na sytuacje prowokacji
i frustracji wyzwalaj ce agresywne reakcje. Badanie zostało przeprowadzone na próbie
studentów (N=4ŃŃ, kobiety=2ŃŃ).
Skala wpływania na emocje innych osób (MźOS) zawiera sze ć podskal. Oczekiwano ró nic
międzypłciowych w ramach dwóch (Polepszanie nastroju, Polepszanie nastroju poprzez
odwracanie uwagi) wi

cych się z poprawianiem nastroju innych, oraz dwóch (Pogarszanie

nastroju, Wyra anie fałszywych emocji), gdzie pierwsza ł czy się z negatywnym
wpływaniem na innych, a druga z nieautentyczno ci w prezentowaniu swoich emocji, w celu
zmiany emocji innych. Wcze niejsze badania wskazuj tak e, na wy sz podatno ć kobiet
na sytuacje prowokacji oraz frustracji, przy jednoczesnym ni szym poziomie agresji fizycznej
i werbalnej.
Wyniki pokazały, e osoby bardziej wra liwe zarówno na sytuacje prowokacji i frustracji
maj tendencję do pogarszaniem cudzego nastroju, a tak e wyra ania fałszywych emocji.
Ponadto zauwa ono, e mę czy ni maj ogóln wy sz tendencję do pogarszania nastroju
innych, a kobiety do polepszania. Źodatkowo, kobiety o ni szej wra liwo ci na frustrację
maj wy sz tendencję do podwy szania nastroju innych. U mę czyzn poziom frustracji
w tym wypadku nie ma znaczenia. Wyniki obecnego badania s dyskutowane w odniesieniu
do mechanizmów obronnych.
Słowa kluczoweŚ wpływanie na emocje innych, ró nice międzypłciowe, prowokacja
frustracja

3. Marcin Zajenkowski
Wpływanie na emocje innych u osób o ró nym poziomie inteligencji. Badania
indywidualne i par
Badania nad regulacj

emocji z zakresu ró nic indywidualnych skupiały się zazwyczaj

na osobowo ci i inteligencji emocjonalnej. Wiele danych z ostatnich lat pokazuje jednak,
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e równie „zimne” procesy poznawcze maj znaczenie dla regulacji stanów afektywnych.
Wysoka kontrola poznawcza, czy poziom inteligencji ogólnej tonuj nasilenie negatywnych
emocji oraz ich wpływu na zachowanie. W niniejszym badaniu sprawdzano jak inteligencja
poznawcza ró nicuje ludzi pod względem wpływania na emocje innych osób. Analizy
prowadzono na jednostkach oraz parach heteroseksualnych. W badaniach wykorzystywano
test inteligencji Ravena oraz skalę wpływania na emocje innych (Managing the Emotions
of Others Scale; MEOS).
Wyniki badania na jednostkach (n=ń5Ń) pokazały, e wysoki poziom inteligencji wi zał się
z tendencj do polepszania nastroju innych, odwracania uwagi, deklarowanymi wysokimi
zdolno ciami emocjonalnymi oraz ukrywania własnych emocji. Badania par (n=6Ń) ujawniły
dodatkowe zale no ci. Inteligentni mę czy ni opisywali się jako bardziej skłonni
do polepszania nastroju innych oraz ukrywania własnych emocji, podczas gdy kobiety
o wy szej inteligencji miały ogóln

tendencję do podwy szania nastroju (wysokie

polepszanie, niskie pogarszanie) oraz były bardziej autentyczne w pokazywaniu emocji.
Ponadto, mę czy ni o wysokiej inteligencji wybierali partnerki deklaruj ce nisk tendencję
do pogarszania nastroju, podczas gdy inteligentne kobiety wybierały mę czyzn ukrywaj cych
emocje i nieskłonnych do polepszania nastroju innych osób. Wyniki bada par dyskutowane
s w odniesieniu do satysfakcji ze zwi zku i adaptacyjnej roli intelektu.
Słowa kluczoweŚ wpływanie na emocje innych, inteligencja, badania indywidualne, badania
par

4. Małgorzata J drasik-Styła
Samoocena nawykowego wpływania na emocje innych a wykonaniowa ocena zdolno ci
do rozpoznawania emocji. Badanie w ród psychologów w trakcie specjalizacji klinicznej
Badanie zostało przeprowadzone na grupie psychologów będ cych w trakcie specjalizacji
klinicznej. żrupę kontroln

stanowili studenci kierunku „Psychologia”. Osoby badane

wypełniały ankietę dotycz c wykonywania zawodu, skalę wpływania na emocje innych
(Managing the Emotions of Others Scale; MEOS) oraz Reading the Mind in the Eyes Test
(test badaj cy zdolno ć do trafnej oceny stanu emocjonalnego osoby na podstawie zdjęć
przedstawiaj cych ich oczy). Badanie ma na celu ocenęŚ (ń) czy istnieje zwi zek między
zdolno ci

do rozpoznawania emocji a samoocen
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nawykowego sposobu wpływania

na emocje innych oraz (2) czy osoby pracuj ce w roli psychologa klinicznego i szkol ce się w
tej dziedzinie ró ni się istotnie w zakresie badanych dwóch zmiennych od osób z grupy
kontrolnej.
Słowa kluczoweŚ samoocena nawykowego wpływania na emocje innych, ocean zdolno ci
do rozpoznawania emocji, badanie psychologów

5. Rafał Styła
Wpływanie na emocje innych u psychoterapeutów
Badanie zostało przeprowadzone na grupie ń74 psychoterapeutów. żrupę kontroln stanowili
studenci oraz dwie grupy zawodowe – lekarze i pracownicy call center w dziale windykacji.
Osoby badane wypełniały ankietę dotycz c wykonywania zawodu oraz skalę wpływania
na emocje innych (Managing the Emotions of Others Scale; MEOS). Wyniki badania
wskazuj , e terapeuci rzadziej deklaruj ni osoby z grupy kontrolnej stosowanie takich
sposobów wpływania na emocje innych jak polepszanie nastroju (Enhance), pogarszanie
nastroju (Worsen), polepszanie nastroju poprzez odwracanie uwagi (Divert). Rzadziej równie
ukrywaj

emocje (Conceal) i wyra aj

fałszywe emocje (Inauthentic). Badanie ukazuje

równie negatywny zwi zek między zadowoleniem z wykonywania zawodu psychoterapeuty
a polepszaniem nastroju poprzez odwracanie uwagi (Divert), ukrywaniem emocji (Conceal)
i wyra aniem

fałszywych

emocji

(Inauthentic).

Uzyskane

wyniki

wskazuj ,

e psychoterapeuci istotnie ró ni się w sposobach wpływania na emocje innych od osób
nie wykonuj cych tego zawodu. Wyniki badania zostan przedyskutowane w kontek cie
rozwa a i wyników bada empirycznych dotycz cych cech skutecznego psychoterapeuty.
Słowa kluczoweŚ wpływanie na emocje innych, psychoterapeuci
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Sympozjum nr 9: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE W SZKOLE
ARTYSTYCZNEJ
Organizator:
Anna Nogaj
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacji Artystycznej
Dyskutant:
Urszula Bissinger-Ćwierz
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Streszczenie sympozjum:
Sympozjum

koncentrować

się

będzie

wokół

problematyki

udzielania

pomocy

psychologicznej w szkołach muzycznych i plastycznych. Celem sympozjum jest wskazanie
ró norodno ci obszarów problemowych, z jakimi mo e spotkać się psycholog pracuj cy
w ró nych typach szkół artystycznych. Źyskutantem proponowanego sympozjum będzie
wizytator Centrum Edukacji Artystycznej ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
który jednocze nie zaprezentuje wyst pienie dotycz ce modelu pomocy psychologicznopedagogicznej w szkolnictwie artystycznym. Pozostali prelegenci zaprezentuj

ró ne

konteksty pracy badawczej realizowanej w szkołach muzycznych i plastycznych,
skoncentrowane na problematyce to samo ci młodych adeptów sztuki. Ponadto, omówione
zostan

specyficzne trudno ci do wiadczane przez uczniów szkół artystycznych. Celem

sympozjum jest tak e wskazanie aktywno ci zawodowej psychologów w specjalistycznym
szkolnictwie artystycznym.
Słowa kluczoweŚ pomoc psychologiczna, szkoła muzyczna, szkoła plastyczna
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Wyst pieniaŚ
1. Urszula Bissinger-Ćwierz
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej
form specjalistycznego wsparcia uczniów szkół artystycznych
2. Barbara Wojtanowska-Janusz
Zespół Szkół Muzycznych w Lublinie
Specjalistyczna

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Centrum

Edukacji

Artystycznej w Lublinie
Problemy psychologiczne uczniów szkół muzycznych z perspektywy psychologa
3. Jarosław Mirkiewicz
Specjalistyczna

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Centrum

Edukacji

Artystycznej w Warszawie
Terapia

schematów

jako

paradygmat

skutecznych

oddziaływa

psychoterapeutycznych w ród młodych muzyków
4. Anna Kask
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie – region Zachodniopomorski
Wymiary i status to samo ci uczniów rednich szkół artystycznych w okresie
adolescencji

5. Anna Nogaj
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Inteligencja emocjonalna a strategie radzenia sobie ze stresem w ród uzdolnionej
artystycznie młodzie y
6. Rafał Wro ski
Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie
Charakterystyka buntu młodzie czego młodzie y uzdolnionej artystycznie
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7. Mateusz Migut1,2, Ziemowit Socha3, Katarzyna M. Wyrzykowska4
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie

2

Instytut Bada źdukacyjnych MźN

3

Instytut Muzykologii, Uniwersytet Wrocławski

4

Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

Psychologia muzyków a psychologia muzykuj cych. O uwarunkowaniach
nieformalnych aktywno ci muzycznych

Streszczenia wyst pie Ś
1. Urszula Bissinger-Ćwierz
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Centrum źdukacji Artystycznej form
specjalistycznego wsparcia uczniów szkół artystycznych
Idea tworzenia osobnego poradnictwa psychologicznego dla uczniów polskich szkół
artystycznych, propagowana przez S. ledzi skiego, S. Szumana i M. Manturzewsk od lat
5Ń ubiegłego wieku, wynika ze specyfiki kształcenia artystycznego i zwi zanych z nim
problemów psychologicznych do wiadczanych przez uczniów zdolnych. Tematem tym
w szczególno ci zajmowali się w swoich pracach badawczychŚ M. Manturzewska,
Z. Konaszkiewicz, S. Popek, A. Sękowski, B. Kami ska, W. Limont. Od 2Ńńń roku Centrum
Edukacji Artystycznej (jednostka nadzoru pedagogicznego nad szkolnictwem artystycznym
Ministerstwa Kultury i Źziedzictwa Narodowego) opracowuje i wdra a unikalny w skali
europejskiej model profesjonalnej opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami szkół
muzycznych, plastycznych i baletowych. żłównym trzonem tego modelu s Specjalistyczne
Poradnie

Psychologiczno-Pedagogiczne

Centrum

Edukacji

Artystycznej

tworzone

w makroregionach. Psycholodzy prowadz cy Poradnie wybierani s spo ród specjalistów
pracuj cych w szkołach artystycznych, co daje gwarancję dobrej znajomo ci specyfiki pracy
nie tylko z dziećmi i młodzie

uzdolnion artystycznie, lecz równie z ich nauczycielami

i rodzicami. żłówne cele działalno ci Poradni toŚ a) udzielanie profesjonalnej pomocy
psychologicznej i pedagogicznej całej społeczno ci szkół i burs artystycznych, b) diagnostyka
przyczyn problemów psychologicznych, wychowawczych i niepowodze

edukacyjno-

artystycznych, oraz naukowo-badawcza szkolnictwa artystycznego, c) udostępnianie
i upowszechnianie wiedzy o psychologicznych i pedagogicznych aspektach edukacji
artystycznej w ród uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców, d) integracja rodowiska
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psychologów i pedagogów szkolnych pracuj cych w szkołach artystycznych i bursach
szkolnictwa artystycznego. Poradnie realizuj swoje cele poprzezŚ ń. Źziałalno ć poradnian
(konsultacje,

diagnozowanie,

opiniowanie,

pomoc

terapeutyczna)ś

2.

Źziałalno ć

informacyjno-szkoleniow (tematyczne rady szkoleniowe w poszczególnych regionach CźA,
ogólnopolskie warsztaty, konferencje i seminaria)ś 3. Źziałalno ć publikacyjno-badawcz
(zeszyty psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, projekty badawcze
regionalne i ogólnopolskie). Wart szczególnego podkre lenia jest fakt, i

dzięki dobrej

integracji psychologów i pedagogów szkolnych szkolnictwa artystycznego udało się znacznie
podnie ć status i znaczenie pracy owych specjalistów w systemie szkół i placówek
prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Słowa kluczoweŚ wsparcie psychologiczne uczniów szkół artystycznych, diagnostyka
problemów psychopedagogicznych szkolnictwa artystycznego, integracja grupy zawodowej
psychologów i pedagogów szkolnych szkolnictwa artystycznego

2. Barbara Wojtanowska-Janusz
Problemy psychologiczne uczniów szkół muzycznych z perspektywy psychologa
Poradnictwo psychologiczne w szkołach artystycznych, w tym muzycznych, skierowane jest
do uzdolnionych uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Wszyscy członkowie społeczno ci
szkół muzycznych do wiadczaj ró nych sytuacji trudnych wymagaj cych profesjonalnej
pomocy w zakresie rozwi zywania specyficznych problemów zwi zanych z kształceniem
artystycznym. Jednak e to uczniowie s

tym najsłabszym ogniwem wymagaj cym

szczególnego wsparcia oraz troski o harmonijny, pełny rozwój psychiczny i fizyczny.
Poradnictwo psychologiczne w szkołach artystycznych ma du e znaczenie w tworzeniu
optymalnych warunków rozwoju kompetencji i zdolno ci uczniów. Psychologowie
zatrudniani w szkołach artystycznych odgrywaj
warunków

nauki

specjalistyczn

i

wychowania

uzdolnionej

istotn

rolę w tworzeniu optymalnych

młodzie y,

sprawuj c

jednocze nie

opiekę nad zdrowiem psychicznym przyszłych zawodowych muzyków.

Wieloletnie do wiadczenie poradniane wskazuje na szerokie spektrum zgłaszanych
problemów i trudno ci. W literaturze spotykamy ró ne kryteria i klasyfikacje problemów
uczniów uzdolnionych muzycznie. Uwzględniano w nich m.in. takie kategorie problemów
jakŚ trema i lęk przed występami publicznymi, trudno ci wynikaj ce z czynników
motywacyjnych, specyficzne trudno ci w nauce, problemy adaptacyjne i konflikty
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z otoczeniem, przeci enie i przemęczenie, zaburzenia nastroju oraz problemy rozwoju
artystycznego. Trafna wydaje się być równie

uogólniona klasyfikacja trudno ci

ze wskazywaniem na następuj ce kategorieŚ edukacyjne, emocjonalne i społeczne.
Współczesne kierunki działa poradnictwa psychologicznego w szkole muzycznej dotycz
w głównej mierzeŚ ró norodnych kryzysów emocjonalnych, problemów motywacyjnych oraz
problemów to samo ci uczniów, jak równie nauczycieli i rodziców. Umiejętno ć udzielania
wsparcia w sytuacjach kryzysowych wydaje się być szczególnie wa na w odniesieniu
do młodzie y wybitnie utalentowanej muzycznie. Z perspektywy praktyki psychologa jednym
z dominuj cych problemów w szkolnictwie artystycznym jest trema. Wielu uczniom
towarzyszy nadmiernie wysoki poziom lęku i napięcia zwi zanego z występami publicznymi
i rywalizacj .

Specyfika

nauki

w

szkołach

muzycznych

zakłada

uczestniczenie

w przesłuchaniach, przegl dach, koncertach, konkursach i egzaminach. Występy publiczne s
wpisane w kształcenie muzyczne, a więc trema jest zjawiskiem codziennym i bardzo
powszechnym u uczniów szkół muzycznych. To, jakie strategie radzenia z trem wypracuj
sobie uczniowie mo e wpływać na poczucie bezpiecze stwa oraz kształtować ich dojrzało ć
emocjonaln . W przypadku nieefektywnych strategii radzenia sobie z trem konsekwencj
mo e być m.in. obni ony nastrój, niskie poczucie własnej warto ci, nadwra liwo ć i niski
próg frustracji, wzmo ony lęk i poczucie zagro enia, a w rezultacie rezygnacja
z wykonywania zawodu muzyka. Wa n kwesti dla przyszłego funkcjonowania uczniów
jako zawodowych muzyków, a przede wszystkim ludzi o dojrzalej i stabilnej osobowo ci jest
nabywanie umiejętno ci radzenia sobie z emocjami oraz ich kontrol w sytuacjach wyst pie
publicznych. Szczególnie wa ne wydaje się wspieranie uczniów na etapie tremy
przedkoncertowej i pokoncertowej, poniewa wyniesione z nich do wiadczenia przekładaj
się na odporno ć psychiczn w trakcie ekspozycji. Podczas wyst pienia, z pozycji psychologa
praktyka, zostan

zaprezentowane przykładowe strategie i metody pracy z trem

uzyskane zmiany w funkcjonowaniu uczniów.
Słowa kluczoweŚ uczniowie szkół muzycznych, problemy psychologiczne
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oraz

3. Jarosław Mirkiewicz
Terapia schematów jako paradygmat skutecznych oddziaływa psychoterapeutycznych
w ród młodych muzyków
Terapia schematów jest interdyscyplinarnym paradygmatem terapeutycznym wywodz cym
się z nurtu CBT (cognitive behavioural therapy). Ł czy w sobie zało enia teorii
przywi zania, uczenia się, psychologię rozwojow , elementy psychoanalizy a tak e relacji
z obiektem.

Źzięki

szerokiemu

spektrum

fundamentów

popularniejszym podej ciem w leczeniu zaburze

staje

się

obecnie

coraz

psychicznych, które klasycznej terapii

poznawczo-behawioralnej nadaje szerszy kontekst i pozwala spogl dać na klienta i jego
trudno ci w sposób holistyczny.
Zało enia teorii i terapii schematów s szczególnie ciekawe w odniesieniu do muzyków,
którzy z racji natury wykonywanej profesji obficie czerpi

ze swoich do wiadcze

a o skuteczno ci i jako ci ich funkcjonowania w zawodzie w du ym stopniu decyduj
wczesne do wiadczenia i struktury poznawcze, które silnie determinuj

ich poczucie

skuteczno ci działania. Z perspektywy praktyka zajmuj cego się psychoterapi muzyków
widać wyra nie,

e istnieje pewna stała tendencja w zakresie tre ci dysfunkcjonalnych

przekona , które wytworzyły trwałe wzorce funkcjonowania, uniemo liwiaj ce skuteczne
i pełne wyra enie swojego potencjału artystycznego.
W swoim wyst pieniu przedstawię w zarysie zało enia teorii schematów, omówię najbardziej
typowe, dla muzyków, kategorie dysfunkcjonalnych stylów funkcjonowania a tak e
zaprezentuję techniki terapeutyczne, które umo liwiaj dokonanie skutecznej restrukturyzacji
fundamentalnych tre ci poznawczych a w efekcie pozwalaj

poprawić jako ć rozwoju

młodego muzyka i jego przyszłe funkcjonowanie w zawodzie artystycznym.
Słowa kluczoweŚ młodzi muzycy, terapia schematów

4. Anna Kask
Wymiary i status to samo ci uczniów

rednich szkół artystycznych w okresie

adolescencji
To samo ć kształtuje się w ci gu całego ycia człowieka, jednak proces jej kształtowania
w okresie adolescencji jest szczególnie wa nym problemem w psychologii. Czasy
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transformacji oraz gwałtownych przemian we wszystkich dziedzinach ycia i działalno ci
człowieka, mog być – z jednej strony – szans dla jego rozwoju, ale z drugiej – stanowić te
mog ogromne zagro enie. Młodzie uczęszczaj ca do rednich szkół artystycznych stoi
dodatkowo przed wyzwaniami dotycz cymi rozwoju sprawno ci technicznych w wybranej
dziedzinie oraz rozwoju samo wiadomo ci jako artysty. Koncepcji to samo ci jest wiele,
za istniej ce metody badawcze zmierzaj do coraz większego uwzględnienia zachodz cych
zmian w zakresie formowania się to samo ci oraz jej dynamiki. Jedn

z najnowszych

koncepcji jest opracowany przez badaczy z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii
Model Podwójnego Cyklu Żormowania się To samo ci. W ramach bada postawione zostało
pytanie o poziom natę enia wymiarów to samo ci występuj cy w ród uczniów rednich szkół
artystycznych oraz rozkład statusów to samo ci w badanej grupie. Hipotezy badawcze
dotyczyły okre lenia poziomu istotno ci zwi zku pomiędzy płci , wiekiem osób badanych
oraz typem szkoły artystycznej, do które uczęszczaj a poziomem natę enia wymiarów
to samo ci, jak te poziomu istotno ci tych zmiennych ze statusem to samo ci. Badaniem
objęto 2Ń7 osób obojga płci w dwóch przedziałach wiekowychŚ ń4-16 lat oraz 17-22 lata.
Badanymi

byli

uczniowie

ró nych

zachodniopomorskim. Osoby do bada

typów

szkół

artystycznych

w

regionie

dobierano na zasadzie kombinowanego doboru

celowego (ustalony wiek, sytuacja/grupa edukacyjna, zasada równowa no ci płci) oraz
zgłosze

ochotniczych osób spełniaj cych ustalone kryteria. W badaniach wykorzystano

baterię narzędzi badawczych, w skład której wchodziła Skala Wymiarów Rozwoju
To samo ci (ŹIŹS/PL). W opisowej analizie wyników zastosowano takie miary, jakŚ rednia
arytmetyczna, mediana, dyspersja, odchylenie standardowe, miary sko no ci i kurtozy oraz
miary siły zwi zku między zmiennymi (współczynnik korelacji r-Pearsona). W ocenie
poziomu istotno ci ró nic między porównywanymi grupami zastosowano test Tukye’a HSŹ
oraz test t-Studenta dla grup niezale nych. W ocenie poziomu istotno ci ró nic między
badanymi zmiennymi (wymiarami zmiennej) w tej samej grupie stosowano test t – Studenta
dla grup zale nych. W celu ustalenia powi za między badanymi wymiarami danej zmiennej
zastosowano metodę analizy skupie wg zasad taksonomii wrocławskiej. Ponadto w celu
podziału badanej grupy na jednorodne podgrupy charakteryzuj ce się podobnym profilem
wyników dla wybranych zmiennych zastosowano metodę analizy skupie wg k- rednich.
Wnioski s opracowywane - referat przygotowany na podstawie bada przeprowadzonych
na potrzeby pracy magisterskiej, pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny I. Brzezi skiej
w ramach projektu badawczego NCN OPUS 2 nr rejestracyjny 2011/03/B/HS6/01884
pt.: Mechanizmy formowania się to samo ci w okresie przej cia z adolescencji do dorosło ciŚ
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regulacyjna rola emocji samo wiadomo ciowych na lata 2012-2015 (kierownik projektu:
prof. dr hab. Anna I. Brzezi ska, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu).
Słowa kluczoweŚ szkoła artystyczna, wymiary to samo ci, status to samo ci, adolescencja

5. Anna Nogaj
Inteligencja emocjonalna a strategie radzenia sobie ze stresem w ród uzdolnionej
artystycznie młodzie y
źdukacja artystyczna wi e się z do wiadczaniem przez ucznia szeregu obowi zków,
wyzwa , trudno ci i przeci e . Ich efektem jest kształtowanie się u ucznia specyficznych
wła ciwo ci funkcjonowania w sferze psychospołecznej. Źo najczę ciej wskazywanych cech
wyró niaj cych uczniów szkół artystycznych, obok zdolno ci kierunkowych, zalicza się
podwy szony poziom sumienno ci, zdolno ć w zakresie długoterminowej koncentracji uwagi,
zwiększone
ukształtowan

kompetencje

intelektualne,

wy szy

poziom

wra liwo ci

sensorycznej,

motywację wewnętrzn , odporno ć na sytuacje trudne, zrównowa enie

emocjonalne, siln

empatię oraz poczucie otrzymywania odpowiedniego wsparcia

społecznego. Spo ród licznych czynników kształtuj cych psychologiczn sylwetkę młodego
adepta sztuki autorka bada

zweryfikowała zale no ć między poziomem inteligencji

emocjonalnej a strategiami radzenia sobie ze stresem w grupie uczniów szkół artystycznych.
Uwzględniła tak e porównanie uczniów szkół artystycznych do grupy kontrolnej składaj cej
się z młodzie y nie kształc cej się profesjonalnie w szkole artystycznej. Zało ono bowiem,
i ze względu na zwiększony poziom wra liwo ci emocjonalnej wynikaj cy z aktywnego
i regularnego zajmowania się sztuk
do wiadczenia zwi zane z realizacj
artystycznych lub wykona

muzyczn
zada

lub plastyczn

oraz z uwagi na częste

zwi zanych z ocen

własnych produktów

muzycznych, uczniowie szkół artystycznych posiadaj

podwy szony poziom inteligencji emocjonalnej w zakresie takich sfer jak empatia i kontrola
oraz zdolno ć do radzenia sobie ze stresem poprzez koncentrację na zadaniu oraz
na emocjach. Aktualnie badania s w trakcie realizacji, w zwi zku z tym wyniki nie s jeszcze
w pełni znane. Jednak analiza podstawowych danych statystycznych z bada pilota owych
przeprowadzonych na grupie uczniów jednej ze szkół muzycznych w województwie
kujawsko-pomorskim pozwala na potwierdzenie hipotez badawczych.
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Słowa kluczoweŚ inteligencja emocjonalna, strategie radzenia sobie ze stresem, uzdolniona
artystycznie młodzie

6. Rafał Wro ski
Charakterystyka buntu młodzie czego młodzie y uzdolnionej artystycznie
Wpływ kształcenia artystycznego na proces adolescencji jest bardzo ciekawym,
a jednocze nie mało zbadanym zagadnieniem.

rodowisko nauczycieli, wychowawców,

pedagogów i psychologów pracuj cych w szkolnictwie artystycznym dostrzega, e młodzie
uzdolniona, wyró nia się na tle ogółu rówie ników wra liwo ci , sposobem prze ywania
sukcesów i pora ek oraz głębok

refleksyjno ci . Jednocze nie elementem spójnym

młodzie y w okresie adolescencji jest bunt młodzie czy. Chęć lepszego poznania tego
zagadnienie w odniesieniu do młodzie y uzdolnionej, była inspiracj dla bada pilota owych,
przeprowadzonych w Zespole Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie.
Celem bada

była próba scharakteryzowania buntu młodzie czego przejawianego

przez uczniów szkoły, oraz analiza porównawcza prze ywanego przez tę młodzie buntu,
na przykładzie dwóch wybranych grup rówie niczych, zró nicowanych pod względem
długo ci okresu kształcenia w szkole artystycznej.
W badaniach wykorzystano Kwestionariusz Buntu Młodzie czego Anny Oleszkowicz, który
jest

wystandaryzowanym

narzędziem,

pozwalaj cym

na

badanie

zjawiska

buntu

młodzie czego w aspekcie jako ciowym i ilo ciowym, oraz na ró nicowanie badanego buntu
pod k tem jego ujawniania i tłumienia.
Badanie umo liwiło pomiar ilo ciowy i jako ciowy buntu w wybranych grupach młodzie y
oraz po rednio pozwoliło zaobserwować istnienie zale no ci pomiędzy czasem kształcenia
artystycznego, a nasileniem i formami buntu, do wiadczanego przez kształconych w ten
sposób adolescentów. Celem wyst pienia jest przedstawienie wyników badania oraz
wniosków, które mog okazać się pomocne dla lepszego poznania i rozumienia procesów
dorastania młodzie y uzdolnionej, i znale ć praktyczne zastosowanie w realizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkołach artystycznych.
Słowa kluczoweŚ bunt młodzie czy, młodzie uzdolniona artystycznie
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7. Mateusz Migut, Ziemowit Socha, Katarzyna M. Wyrzykowska
Psychologia

muzyków

a

psychologia

muzykuj cych.

O

uwarunkowaniach

nieformalnych aktywno ci muzycznych
We współczesnej psychologii muzyki oraz edukacji muzycznej coraz więcej uwagi po więca
się nieformalnej i pozaformalnej edukacji muzycznej oraz uwarunkowaniom amatorskich
aktywno ci muzycznych. Jednak w badaniach dotycz cych edukacji muzycznej w Polsce był
to obszar w zasadzie nieobecny. Interdyscyplinarny projekt badawczy „Muzykowanie
w Polsce”, z którego czę ć wyników zostanie zaprezentowana w referacie, miał na celuŚ
(I) poznanie rozpowszechnienia form pozaformalnej i nieformalnej edukacji muzycznej;
(II) zbadanie uwarunkowa podejmowania ró nych form amatorskiego i półprofesjonalnego
„muzykowania” – w zakresie m.in. (A) do wiadcze
specjalistycznym

i

powszechnym,

(B)

do wiadcze

ze szkolnictwem muzycznym
rodzinnych,

(C)

potrzeb

psychologicznych, (D) czynników demograficznych, (Ź) preferencji kulturowych.
Przebadano ń2ŃŃ osób w wieku ń5-74 lata z próby reprezentatywnej ogólnopolskiej przy
u yciu wywiadów internetowych (CAWI) lub telefonicznych (CATI) oraz po ńŃŃ osób
(CAWI) z 4 grup kryterialnych (dobranych ze względu na formę działalno ci muzycznej)Ś
absolwentów szkół i uczelni muzycznych, rockmanów, uczestników warsztatów piewu
i ta ca tradycyjnego, chórzystów. Ponadto przeprowadzono 5Ń wywiadów pogłębionych
(IDI) z osobami ze wszystkich ww. grup.
Szczegółowy problem badawczy przedstawiony w referacie dotyczy relacji pomiędzy
poziomem formalnych kompetencji muzycznych a intensywno ci i ró norodno ci form
aktywno ci muzycznych. Zaprezentowane zostan 2 modele uwarunkowa podejmowania
aktywno ci „muzykowania” nakierowane na odpowied na pytania odnosz ce się do grup
ró ni cych się stopniem formalnego wykształcenia muzycznegoŚ (I) model „kompetencji”Ś
na ile osoby dysponuj ce kompetencjami muzycznymi (nabytymi w sposób formalny lub nie)
robi z nich „u ytek” w zakresie nieformalnych aktywno ci muzycznychś (II) model „barier”Ś
na ile brak lub niedostatek wykształcenia muzycznego (skwantyfikowany jak i subiektywnie
spostrzegany) staje na przeszkodzie podejmowaniu okre lonych aktywno ci muzycznych.
Słowa kluczoweŚ pozaformalna edukacja muzyczna, nieformalna edukacja muzyczna,
rozpowszechnienie, uwarunkowania
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Sympozjum nr 10: CZŁOWIźK I SPOŁźCZź STWO
WźŹŁUż KAZIMIERZA OBUCHOWSKIźżO. CZ

Ć II

Organizator:
Stanisław Kowalik
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Wyst pieniaŚ
1. Tadeusz Marek
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Żunkcjonowanie sieci neuronalnych kory przedczołowej i ciała migdałowatego
w warunkach stresu
2. Anna I. Brzezi ska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersalne i indywidualne potrzeby rozwojowe
3. Augustyn Ba ka
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Wizja psychologii w kontek cie rozwoju indywidualnego i społecznego
(na przykładzie Kazimierza Obuchowskiego)
4. Dyskusja i podsumowanie sympozjum

Streszczenia wyst pie Ś
1. Tadeusz Marek
Żunkcjonowanie sieci neuronalnych kory przedczołowej i ciała migdałowatego
w warunkach stresu
W prezentacji omawiane s

relacje występuj ce w warunkach stresu między sieciami

neuronalnymi kory przedczołowej i ciała migdałowatego. Prezentowane s
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mechanizmy

neurodegeneracji występuj cej w hipokampie i ciele migdałowatym w warunkach stresu oraz
ich znaczenie dla procesów pamięciowych. Osobna czę ć prezentacji po więcona jest
relacjom: stres – sen – neurodegeneracja.
Słowa kluczoweŚ stres, neurodegeneracja

2. Anna I. Brzezi ska
Uniwersalne i indywidualne potrzeby rozwojowe
Koncepcja potrzeb wg Kazimierza Obuchowskiego mówi jedynie o trzech potrzebach
uniwersalnych człowieka – kontaktu emocjonalnego, poznania i sensu ycia, w takiej wła nie
sekwencji aktualizuj cych się w toku dzieci stwa, dorastania i dorosło ci. Jednocze nie
mowa w tej koncepcji z jednej strony o indywidualnych sposobach zaspokajania potrzeb
uniwersalnych, a z drugiej o pojawianiu się w kolejnych etapach

ycia potrzeb

indywidualnych, specyficznych tylko dla danego człowieka w danym momencie

ycia.

To swoiste napięcie – między d eniem do zaspokajania potrzeb uniwersalnych w sposób
bardziej czy mniej uniwersalny albo bardziej czy mniej indywidualny a zaspokajaniem
potrzeb

indywidualnych

–

to

w

istocie

odwieczna

walka

między

d eniem

do podporz dkowania się otoczeniu a d eniem do narzucenia mu swojego porz dku, czy –
jak by powiedział Richard Rorty – emanacja nierozwi zywalnego konfliktu między
socjalizacj i adaptacj a indywiduacj i emancypacj .
Słowa kluczoweŚ Kazimierz Obuchowski, potrzeby rozwojowe

3. Augustyn Ba ka
Wizja psychologii w kontek cie rozwoju indywidualnego i społecznego (na przykładzie
Kazimierza Obuchowskiego)
Celem referatu jest próba odpowiedzi na pytanie, sk d bior się takie wizje uprawiania nauki
jak np. Z. Freuda, E. źriksona, K. Lewina i wielu innych, które bez cienia w tpliwo ci
odciskaj

na rozwoju psychologii specyficzne piętno, będ c jednocze nie wiadectwem

epoki, jak i niepowtarzalnych biografii ycia ich twórców. Podstawow tez przyjęt w
referacie jest to, e teorie i koncepcje psychologiczne s produktem specyficznej historii
ycia, na któr składaj się ł czone wpływy czasu historycznego i indywidualnych wyborów.
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W referacie, na przykładzie twórczo ci K. Obuchowskiego, analizowany jest efekt
krzy owania się indywidualnego do wiadczenia oraz charakterystycznych dla danej epoki
teorii rozwoju społecznego.
Słowa kluczoweŚ Kazimierz Obuchowski, rozwój społeczny, rozwój indywidualny

4. Dyskusja i podsumowanie sympozjum
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Sympozjum nr 11: TERAPIA POURAZOWEGO ZABURZENIA STRESOWEGO
(PTSD)
Organizatorzy:
Agnieszka Popiel1, Bogdan Zawadzki2
1

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
2

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Dyskutant:
Krystyna Drat-Ruszczak

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Streszczenie sympozjum:
W latach 2008-2012 w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu
Warszawskiego prowadzone były badania kliniczne nad skuteczno ci

leczenia PTSŹ

metodami psycho-, farmakoterapii i leczenia skojarzonego (TRAKT-I i TRAKT-II).
Uzyskane dane, stanowi ce oryginalny wkład w istniej cy stan wiedzy na temat
współczesnych metod leczenia PTSŹ, predyktorów skuteczno ci terapii, specyficznych
aspektów terapii PTSŹ u osób po urazach mózgu, specyfiki procesów poznawczych w PTSŹ
i poznawczych mechanizmów zmiany pod wpływem terapii zostan zaprezentowane podczas
sympozjum „Terapia Pourazowego Zaburzenia Stresowego (PTSŹ)”.
Słowa kluczoweŚ zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD), terapia

Wyst pienia:
1. Agnieszka Popiel
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Skuteczno ć i u yteczno ć terapii PTSŹ – wyniki programu TRAKT-I
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2. Bogdan Zawadzki
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Predyktory skuteczno ci terapii PTSŹ
3. źwa Pragłowska1, Ida Źerezi ska2, 3
1

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania, Uniwersytet Warszawski

2

Oddział Kliniczny Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Źziecięcego Szpitala

Klinicznego w Warszawie
3

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS

Terapia PTSŹ u osób po traumatycznym uszkodzeniu mózgu w wypadku
komunikacyjnym

4. Maria Cyniak
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Proces powrotu do zdrowia psychicznego ofiar wypadków drogowych podanych
psycho- farmako- lub terapii ł czonej, z uwzgl dnieniem uogólnionego poczucia
własnej skuteczno ci oraz negatywnych przekona potraumatycznych
5. Maksymilian Bielecki
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Procesy hamowania i przeł czanie mi dzy zadaniami a diagnoza i przebieg
terapii pourazowego zaburzenia stresowego – wyniki programu TRAKT

Streszczenia wyst pie Ś
1. Agnieszka Popiel
Skuteczno ć i u yteczno ć terapii PTSD – wyniki programu TRAKT-I
Cel. Mimo, e zorientowana na traumę psychoterapia i leki z grupy SSRI s metodami
z wyboru w leczeniu pourazowego zaburzenia stresowego (PTSŹ), liczba bada dotycz cych
bezpo rednich porówna

ich skuteczno ci jest znikoma. Wypadki drogowe, ze względu

na ich liczbę, s jednym z najczęstszych „ ródeł” PTSŹ w krajach nieobjętych wojn . Celem
badania realizowanego w latach 2008-2012 w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki
Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego było bezpo rednie porównanie skuteczno ci
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psychoterapii (metod przedłu onej ekspozycji - PE), farmakoterapii – (paroksetyny - F)
i leczenia skojarzonego (Pź+Ż) w homogenicznej grupie osób dorosłych z diagnoz PTSŹ
po wypadkach samochodowych oraz okre lenie u yteczno ci psychoterapii metod
przedłu onej ekspozycji w warunkach polskich.
Metoda. 228 osób losowo przypisano do terapii metod przedłu onej ekspozycji (N=114),
farmakoterapii (N=57) i leczenia skojarzonego (N=57). Niezale ne od terapii badanie
kliniczne stanu psychicznego wykonywano przed leczeniem, po zako czeniu terapii.
Nasilenie objawów PTSŹ, depresji i lęku oceniane skalami samoopisu uzyskano w badaniach
przed, po leczeniu oraz w 12-miesięcy po zako czeniu leczenia (follow-up).
Wyniki. Skuteczno ć – analizy z uwzględnieniem zamiaru leczenia (ITT) oraz wykonane
w grupie osób, które uko czyły leczenie wykazały znacz co większ często ć remisji PTSŹ
(wywiad) po PE (65,5 %) w porównaniu z paroksetyn (43,3 %), bez istotnych ró nic między
Pź i farmakoterapi w porównaniu z leczeniem poł czonym (5ń,2 %). Zmiany w nasileniu
PTSD przed i po terapii, oceniane skalami samoopisowymi wskazywały na du

wielko ć

efektu w ka dej z badanych terapii (d Cohena d=0,98 PE; 1,07 F; 1,03 PE+F) bez istotnych
ró nic pomiędzy rodzajami terapii. W badaniu follow-up mo na wyodrębnić ró ne rodzaje
przebiegu PTSŹ, z ogólnym utrzymywaniem się efektu terapii po roku. U yteczno ć
psychoterapii prowadzona według protokołu działa równie dobrze zarówno w warunkach
o rodka akademickiego, jak i w gabinetach prywatnych psychoterapeutów.
Wnioski. W osi gnięciu remisji objawów PTSŹ przedłu ona ekspozycja jest metod
skuteczniejsz

ni

paroksetyna.

Nie

wykazano

przewagi

leczenia

skojarzonego

nad monoterapi .
Słowa kluczoweŚ terapia PTSŹ, skuteczno ć

2. Bogdan Zawadzki
Predyktory skuteczno ci terapii PTSŹ
W referacie przedstawiono wyniki eksploracyjnej analizy, zmierzaj cej do zidentyfikowania
czynników przewiduj cych skuteczno ć terapii PTSŹ (definiowanej jako liczba objawów
pourazowego zaburzenia stresowego oraz diagnoza PTSŹ po zako czeniu terapii). Analizie
poddano

zmienne

demograficzne,

zmienne

charakteryzuj ce

poziom

traumatyzacji

i następstwa traumy oraz psychopatologiczne i osobowo ciowe (badane przed rozpoczęciem
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terapii). Analizie poddano wyniki uzyskane w badaniach zrealizowanych w ramach programu
TRAKT-I w grupie ń38 osób uczestnicz cych w wypadku drogowym i poddanych
zrandomizowanej terapiiŚ psychoterapii, farmakoterapii oraz terapii poł czonej. Uzyskane
wyniki wskazały, e istotnymi predyktorami większej liczby objawów zaburzenia (analiza
kowariancji) oraz diagnozy PTSŹ po terapii (regresja logistyczna), badanych za pomoc
standaryzowanego wywiadu SCID-I, przy kontroli rodzaju terapii, był wiek osoby badanej
(starszy), czas od wypadku (dłu szy), pocz tkowe nasilenie objawów PTSŹ (cię ko ć
zaburzenia) oraz objawy zaburze

osobowo ci (nasilone objawy zaburze

osobowo ci,

definiowane jako główny czynnik zaburze , badanych za pomoc kwestionariusza SCIŹ-II).
W dyskusji sugerowane s

mo liwe mechanizmy wyja niaj ce efekt zmiennych

predykcyjnych skuteczno ci terapii.
Słowa kluczoweŚ terapia PTSŹ, predyktory skuteczno ci terapii

3. źwa Pragłowska, Ida Źerezi ska
Terapia PTSŹ u osób po traumatycznym uszkodzeniu

mózgu w wypadku

komunikacyjnym
Występowanie pourazowego zaburzenia stresowego u osób po traumatycznym uszkodzeniu
mózgu stanowi wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. Niektóre objawy PTSŹ
i uszkodzenia mózgu w wyniku urazu s podobne, wzajemnie na siebie wpływaj utrudniaj c
postawienie diagnozy i zaplanowanie adekwatnego leczenia. Zarówno uszkodzenie mózgu jak
i objawy PTSD (kryterium D wg DSM-5) pogarszaj funkcjonowanie poznawcze pacjenta,
a ich negatywna interakcja dodatkowo nasila deficyty poznawcze. Źeficyty te mog
prowadzić do błędnego wniosku, e psychoterapia objawów PTSŹ w tej grupie pacjentów ma
ograniczone zastosowanie.
W

wyst pieniu

zostan

przedstawione

dane

dotycz ce

występowania

PTSŹ

po traumatycznym urazie mózgu, istotne dla terapii kwestie diagnostyczne oraz dane
dotycz ce wyników leczenia PTSŹ (programy TRAKT-I i TRAKT-II) u pacjentów
po wypadkach komunikacyjnych (w przebiegu których doszło do urazów mózgu). Prezentacja
ilustrowana przypadkami klinicznymi.
Wnioski: Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna metod przedłu onej
ekspozycji oraz farmakoterapia inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny mog być
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skutecznie stosowane u pacjentów cierpi cych na PTSŹ z niewielkiego stopnia uszkodzeniem
mózgu w wyniku urazu komunikacyjnego, prowadzić do remisji objawów PTSŹ i poprawy
funkcjonowania poznawczego. żeneralizacja wniosków wymagałaby szerszych bada
klinicznych specyficznie ukierunkowanych na problem PTSŹ u osób po urazach mózgu.
*Wyst pienie zostało przygotowane w ramach programów PLŃŃ88 ”Psychologiczne
przyczyny i następstwa wypadków drogowych”, finansowanego przez Mechanizm Finansowy
Islandii, Liechtensteinu i Norwegii poprzez Mechanizmy Finansowe EOG i Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy szego oraz „Czynniki warunkuj ce skuteczno ć psychoterapii
poznawczo-behawioralnej zaburze

potraumatycznych” – grant Ministerstwa Nauki

i Szkolnictwa Wy szego N NńŃ6 36Ń 937.
Słowa kluczoweŚ terapia PTSŹ, traumatyczne uszkodzenie mózgu, wypadek komunikacyjny

4. Maria Cyniak
Proces powrotu do zdrowia psychicznego ofiar wypadków drogowych podanych psychofarmako- lub terapii ł czonej, z uwzgl dnieniem uogólnionego poczucia własnej
skuteczno ci oraz negatywnych przekona potraumatycznych
Wyniki bada wskazuj na istotn rolę poczucia własnej skuteczno ci, oznaczaj cego wiarę
we własn

umiejętno ć poradzenia sobie z aktualnymi i oczekiwanymi wymaganiami

rodowiska, w rozwoju i ustępowaniu objawów zaburzenia stresowego pourazowego PTSŹ.
Istniej tak e dowody na to, i skuteczne poradzenie sobie z traum prowadzi do zwrotnego
przyrostu poczucia własnej skuteczno ci, co stawia pod znakiem zapytania kierunek
zale no ci pomiędzy tymi zmiennymi. W badaniu zało ono, i osoby niepoddane terapii
PTSŹ o wysokim poczuciu własnej skuteczno ci, w przeciwie stwie do osób o poczuciu
ni szym, rozwin mniej nasilone objawy PTSŹ, a proces ten będzie zapo redniczony przez
negatywne przekonania potraumatyczne na temat siebie – postrzegane umiejętno ci
poradzenia sobie z traum . Jednocze nie, w odniesieniu do procesu terapeutycznego
zało ono,

e powinien on stanowić odwrócenie opisanego powy ej modelu, prowadz c

do podniesienia

uogólnionego

poczucia

skuteczno ci

poprzez

zmniejszenie

ilo ci

negatywnych przekona i objawów PTSŹ. Badanie przeprowadzono na dwóch grupach ofiar
wypadków drogowychŚ nieuczestnicz cych w terapii (222 kobiety i 328 mę czyzn), badanych
rednio w pół roku od wypadku oraz w rok po pierwszym badaniu, jak i losowo
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przyporz dkowanych do psychoterapii, farmakoterapii lub terapii ł czonej (kolejno 57, 9 i ń9
osób), badanych przed terapi oraz w 6 miesięcy od jej zako czenia. Uogólnione poczucie
własnej skuteczno ci oraz potraumatyczne przekonania mierzono za pomoc zaadaptowanych
kwestionariuszy General Self-Efficacy Scale autorstwa Schwarzer i Jeruzalem i Posttraumatic
Cognitions Inventory autorstwa Żoa, źhlers, Clark, Tolin i Orsillo, a nasilenie objawów PTSŹ
– skrócon wersj kwestionariusza PTSŹ autorstwa Zawadzkiego, Strelaua, Sobolewskiego
i Oniszczenko. Uzyskane rezultaty pozwoliły na potwierdzenie zakładanych hipotez,
wskazuj c, i zwi zek pomiędzy uogólnionym poczuciem własnej skuteczno ci a nasileniem
symptomów PTSŹ jest całkowicie zapo redniczony przez negatywne przekonania
potraumatyczne. W przypadku osób niepoddanych terapii potwierdzono model podatno ci,
czyli wpływu uogólnionego poczucia własnej skuteczno ci na negatywne przekonania
potraumatyczne, a za ich po rednictwem na nasilenie objawów PTSŹ. Model otrzymany
na grupie osób poddanych terapii stanowił odwrócenie zale no ci uzyskanych w grupie
nieterapeutycznej, jednak e tylko w przypadku osób poddanych terapii ł czonej uzyskano
istotny statystycznie przyrost poczucia własnej skuteczno ci.
Słowa kluczoweŚ zaburzenie stresowe pourazowe PTSŹ, poczucie własnej skuteczno ci,
negatywne przekonania potraumatyczne, terapia PTSD

5. Maksymilian Bielecki
Procesy hamowania i przeł czanie mi dzy zadaniami a diagnoza i przebieg terapii
pourazowego zaburzenia stresowego – wyniki programu TRAKT
Istniej ce badania wskazuj ,
zmniejszaj cym

e zasoby poznawcze s

prawdopodobie stwo rozwoju

czynnikiem w istotny sposób

pourazowego zaburzenia stresowego.

Znacznie mniejsza jest nasza wiedza dotycz ca roli zmiennych poznawczych w wyja nianiu
obrazu klinicznego i przebiegu terapii tego zaburzenia.
Prezentacja dotyczyć będzie danych uzyskanych w ramach programu terapeutycznego
„TRAKT”, skierowanego do uczestników wypadków motoryzacyjnych. Przedstawione w niej
zostan wyniki opisuj ce relacje pomiędzy wynikami testów poznawczych wykonywanych
w momencie rozpoczęcia leczenia a nasileniem i specyfik objawów, a tak e wynikami
i przebiegiem terapii.
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Analizowana w prezentacji czę ć rezultatów dotyczyć będzie dwóch podstawowych funkcji
wykonawczych pamięci operacyjnej – przeł czania między zadaniami oraz hamowania
mierzonego zarówno w jego aspekcie poznawczym (test Stroopa), jak i behawioralnym
(zadanie SART).
Słowa kluczoweŚ wypadek komunikacyjny, pamięć operacyjna, terapia PTSŹ
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Sympozjum nr 12: WSPÓŁCZźSNź KIźRUNKI ROZWOJU PSYCHOLOżII
SPORTU W POLSCE. CZ

ĆI

Organizator:
Dariusz Parzelski
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Edukacja Psychologiczna OPTIMA
Dyskutant:
Marek Graczyk
Zespół ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Akademia Wychowania Żizycznego i Sportu w żda sku

Streszczenie sympozjum:
Psychologia sportu w ostatnich latach stała się niezwykle popularn gałęzi psychologii oraz
skuteczn dziedzin praktyczn . Coraz szersze grono psychologów i studentów interesuje się
zagadnieniami psychologii sportu. Jednocze nie coraz większa liczba sportowców (amatorów
i profesjonalistów), trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów oraz lekarzy podejmuje
współpracę ze specjalistami w tej dziedzinie. Proponowane sympozjum jest prób pokazania
aktualnych kierunków rozwoju rodzimej psychologii sportu. Zwa ywszy na popularno ć
sportu oraz ró norodnych form ruchu w tzw. sporcie masowym, psychologia sportu i rekreacji
ma wiele do zaoferowania bardzo szerokiej grupie ludzi. Nie chodzi tu tylko o zawodników
wysokiego formatu i kwestię podnoszenia poziomu wykonania w sporcie, ale tak e (a mo e
nawet przede wszystkim) zastosowanie umiejętnego wsparcia psychologicznego, oraz
interwencji w zakresie jako ci prze ywania do wiadcze ruchowych i ogólnej jako ci ycia.
W tym sensie, psychologia sportu jest jak ywym modelem wdro enia tzw. psychologii
pozytywnej. Pierwsza czę ć sympozjum po więcona jest aspektom praktycznym pracy
psychologa w sporcie i aktywno ci fizycznej. Źruga czę ć sympozjum koncentruje się
na prezentacji wyników przeprowadzonych bada naukowych.
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Słowa kluczoweŚ psychologia sportu, kierunki rozwoju

Wyst pieniaŚ
1. Ewa Serwotka, Julia Badowska, Aleksandra Pogorzelska, Maja Ryszkiewicz,
Aleksandra Zienowicz, Kamil Radomski, Tomasz Kurach
Fundacja Sportu Pozytywnego
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Psychologia w Sporcie Pozytywnym – alternatywne podej cie do współczesnego
sportu

2. Marek Graczyk
Zespół ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Akademia Wychowania Żizycznego i Sportu w żda sku
Rola i zadania psychologa w Misji Olimpijskiej, na podstawie analizy
wynikaj cej z do wiadcze nabytych podczas uczestnictwa w pi ciu Igrzyskach
Olimpijskich

3. Dariusz Parzelski
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Edukacja Psychologiczna OPTIMA
Specyfika diagnozy w psychologii sportu

4. Marcin Kwiatkowski
Akademia Wychowania Żizycznego i Sportu w żda sku
Sport and Minds
Polski Komitet Olimpijski
Diagnoza, monitoring i trening wybranych zmiennych psychologicznych
i psychomotorycznych

157

5. Małgorzata Sieka ska, Jan Blecharz
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Kryzysy i sytuacje trudne – wyzwania czy zagro enia dla rozwoju sportowej
kariery?
6. Joanna Denus1, Marzanna Herzig2
1

Collegium Humanitatis

2

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Zastosowanie psychologii sportu w je dziectwie

Streszczenie wyst pie Ś
1. Ewa Serwotka, Julia Badowska, Aleksandra Pogorzelska, Maja Ryszkiewicz,
Aleksandra Zieniowicz, Kamil Radomski, Tomasz Kurach
Psychologia w Sporcie Pozytywnym – alternatywne podej cie do współczesnego sportu
Sport Pozytywny w d eniu do planowanego wyniku sportowego akcentuje rozwój, zdrowie,
wzrost osobisty, dobrostan psychiczny jednostek i grup w niego zaanga owanych.
Psychologia w Sporcie Pozytywnym proponuje takie rozumienie sukcesu w sporcie, które nie
jest tylko i wył cznie skoncentrowane na osi gnięciu wyniku, lecz stanowi jeden z wielu
elementów drogi

yciowej. Tak wieloaspektowo pojmowany sukces stanowi gwarancję

utrzymania sprawno ci fizycznej po zako czeniu kariery oraz umo liwi przeło enie go
na sukces w yciu osobistym. Celem referatu jest przedstawienie metod pracy zgodnych
ze Sportem Pozytywnym w ró nych jego obszarach.
Słowa kluczoweŚ Sport Pozytywny, sukces

2. Marek Graczyk
Rola i zadania psychologa w Misji Olimpijskiej, na podstawie analizy wynikaj cej
z do wiadcze nabytych podczas uczestnictwa w pi ciu Igrzyskach Olimpijskich
Igrzyska Olimpijskie s najwa niejsz i najtrudniejsz imprez sportow . Źla zawodnika
i jego zespołu szkoleniowego, trudno ć zwi zana jest z tym,
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e szansa osi gnięcia

satysfakcjonuj cego wyniku sportowego, jest mo liwa raz na 4 lata. To bardzo długi okres
w karierze sportowca i dlatego obci enie psychofizyczne podczas sytuacji przed-, i startowej
w aspekcie subiektywnym zwi zanym z mo liwo ci

uzyskania b d

utraty wysokich

gratyfikacji, jak i obiektywnym, czyli realn rywalizacj z wyselekcjonowanymi, najlepszymi
przeciwnikami oraz jej ocena przez najszersze z mo liwych grono obserwatorów, jest
nieporównywalnie większe ni w ka dej innej imprezie sportowej. W literaturze przedmiotu,
coraz więcej mo na znale ć opinii na temat wyrównywania się poziomu sprawno ci fizycznej
sportowców i w konsekwencji podkre lania roli przygotowania mentalnego w ostatecznym
zwycięstwie czy pora ce. Pierwszym oficjalnym przedstawicielem psychologii w Misji
Olimpijskiej narodowej reprezentacji, był podczas IO w Meksyku, w ń968 Miroslav Vanek
z Czechosłowacji. W Polskiej Misji, przedstawiciel psychologii najpierw nieoficjalnie pojawił
się w ń98Ńr., na Igrzyskach w Moskwie a oficjalnie akredytowany przez MKOl, jako medical
personel w roku 2000, podczas IO w Sydney. Autor w swoim wyst pieniu przedstawi
zarówno zało enia teoretyczne, jak i zadania, które realizował jako psycholog w Misji
Medycznej, podczas Igrzysk w Sydney, Turynie 2006, Pekinie 2008, Londynie 2006
i w Soczi 2Ńń4. Wyst pienie będzie zawierać analizy statystyczne aktywno ci psychologa,
jak i opis działa , zilustrowany materiałem zdjęciowym i filmowym.
Słowa kluczoweŚ Misja Olimpijska, psycholog

3. Dariusz Parzelski
Specyfika diagnozy w psychologii sportu
W ostatnich kilkunastu latach widoczny jest w Polsce bardzo silny wzrost zainteresowania
psychologi sportu, zarówno ze strony zawodników i trenerów, jak i samych psychologów.
Ze względu na raczkuj ce cie ki edukacji w tym zakresie, model diagnozy psychologicznej
jest stale opracowywany. Celem prezentacji jest pokazanie ró nych podej ć do pracy
z zawodnikami w sporcie w oparciu o model hierarchicznej struktury filozofii zawodu
psychologa sportu Poczwardowskiego i współpracowników Zaprezentowane zostan cele,
narzędzia procesu diagnozy oraz wymagania dotycz ce diagnozy z wykorzystaniem ró nych
technik i narzędzi. Porównana zostanie u yteczno ć ro nych modeli teoretycznych
do adekwatnego zdiagnozowania potrzeb i obszarów pracy z zawodnikiem, np. scenariusz
wstępnej konsultacji z zawodnikiem (The Sport-Clinical Intake Protocol). Cało ci będzie
towarzyszyła refleksja natury etycznej.
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Słowa kluczoweŚ diagnoza, psychologia sportu

4. Marcin Kwiatkowski
Diagnoza,

monitoring

i

trening

wybranych

zmiennych

psychologicznych

i psychomotorycznych
Kompleksowe planowanie szkolenia zawodnika to jeden z podstawowych warunków
decyduj cych

o

sukcesie.

Trenerzy

chc

wiedzieć,

jakie

psychomotoryczne, somatyczne oraz w jakich proporcjach s

cechy

psychiczne,

konieczne i niezbędne

dla uzyskiwania wysokiego wyniku w ich dyscyplinie sportu. W ramach referatu
przedstawione zostan zagadnienia zwi zane z problematyk uzdolnie psychomotorycznych.
Z praktycznego punku widzenia s

to jedne z najbardziej obiektywnych i najlepszych

wska ników szeregu mechanizmów postępowania ludzkiego. Badanie mo e obejmować tak
zró nicowane parametry jakŚ czasy reakcji, koordynację wzrokowo-ruchow , szybko ć
i dokładno ć spostrzegania, czucie stawowo-mię niowe, orientację przestrzenn

i inne.

Na pocz tku omówione zostan podstawowe uzdolnienia psychomotoryczne i mo liwo ci
praktycznego ich pomiaru w warunkach treningu sportowego w oparciu o nowoczesne
metody badawcze i technologie. W dalszej czę ci omówiony zostanie wpływ wybranych
czynników psychologicznych na sprawno ć psychomotoryczn zawodników. Przedstawione
zostan zwi zki z takimi zmiennymi jak: poziom pobudzenia, samoocena zawodników,
motywacja i in. Na zako czenie zostan zaprezentowane praktyczne ćwiczenia kształtuj ce
wybrane uzdolnienia psychomotoryczne. W tej czę ci pokazane zostanie tak e jak w oparciu
o diagnozę, monitoring i trening uzdolnie

psychomotorycznych mo na opracować

optymaln rozgrzewkę, budować pewno ć siebie zawodnika, redukować stres przedstartowy,
wzmacniać koncentrację. Powy sze elementy zobrazowane zostan konkretnymi programami
treningowymi realizowanymi z zawodnikami kadr narodowych w sportach indywidualnych,
jak i zespołowych.
Słowa kluczoweŚ diagnoza, monitoring i trening wybranych zmiennych psychologicznych
i psychomotorycznych
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5. Małgorzata Sieka ska, Jan Blecharz
Kryzysy i sytuacje trudne – wyzwania czy zagro enia dla rozwoju sportowej kariery?
Badania dotycz ce osi gania specjalistycznych kompetencji w sporcie profesjonalnym
pokazuj , e rozwój zawodników jest długotrwałym procesem, który bazuje na wiadomym
zaanga owaniu oraz systematycznej i długotrwałej pracy (źricsson i in., ń999). Mo na go
podzielić na kilka etapów, które wi

się z ró nego rodzaju zmianami maj cymi charakter

normatywny (Durand-Bush, Salmela, 2ŃŃńś Côté, Baker, Abernethy, 2007; Stambulova,
Stephan, Jäphag, 2ŃŃ7ś Stambulova i in., 2ŃŃ9ś Côté, Abernethy, 2Ńń2). Źotycz

one

wszystkich zawodników, którzy anga uj się w sport długoterminowo i przechodz przez
kolejne fazy rozwoju. Niezale nie od ostatecznych konsekwencji, zmianom zwykle
towarzyszy szereg obaw, niepewno ć i podwy szony poziom stresu. Okazuje się równie ,
e podobne sytuacje mog być prze ywane w odmienny sposób i mog mieć istotnie ró ny
wpływ na przebieg sportowej kariery. Oprócz zmian zwi zanych z przechodzeniem
na kolejny poziom rywalizacji sportowej. Zawodnicy do wiadczaj sytuacji, które s trudne
do zaplanowania i przewidzenia i które istotnie wpływaj

na przebieg rozwoju. S

to

tzw. zmiany nienormatywne.
Celem wyst pienia jest prezentacja wniosków praktycznych sformułowanych na podstawie
bada własnych przeprowadzonych w latach 2ŃŃ5-2Ńń2 z udziałem 232 profesjonalnych
sportowców (Blecharz, 2ŃŃ8ś Sieka ska, 2Ńń3). Informacje zebrane w toku bada pozwoliły
m.in. na prze ledzenie dynamiki emocji i przekona oraz wyodrębnienie pięciu typów postaw
w sytuacji urazu fizycznego, stanowi cego typowy przykład zmiany nienormatywnej, a tak e
na ujawnienie trzech rodzajów punktów przełomowych, maj cych specyficzne konsekwencje
dla procesu rozwoju zawodników i wpływaj cych na podejmowanie decyzji odno nie
dalszego rozwoju sportowej kariery lub jej zako czenia.
Słowa kluczoweŚ sportowa kariera, kryzys, sytuacja trudna

6. Joanna Denus, Marzanna Herzig
Zastosowanie psychologii sportu w je dziectwie
Je dziectwo to niezwykły sport, w którym zawodnikami s

ludzie i zwierzęta. Sporty

je dzieckie s dyscyplinami olimpijskimi. Poł czenie tych dwóch wiatów jest niezwykle
trudnym zadaniem zarówno dla trenera jak i psychologa. Ka dy specjalista pracuj cy
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z je d cami staje przed trudnym zadaniem poł czenia wiedzy z zakresu funkcjonowania
zarówno człowieka jak i konia. Źodatkowym utrudnieniem jest fakt, e z reguły to wła nie
na koniu skupia się uwaga publiczno ci i mo na odnosić wra enie, e człowiek jest jedynie
dodatkiem do tej pary. To powoduje, e je d cy dbaj bardziej o stan psychofizyczny konia
ni

o swój własny, który jest przecie

równie wa ny. Wraz z zespołem specjalistów

je dzieckich postanowiłam przyjrzeć się temu niezwykłemu duetowi i zrównowa yć
znaczenie obydwu partnerów, nie wykluczaj c przy tym znaczenia konia w tej parze, który
dla psychologa jest istot daj c informację na temat emocji zawodnika bez konieczno ci
u ycia specjalistycznej aparatury, testów, a nawet słów.
Tak powstał projekt pt. „Psychologia je dziectwa”, w którym bior udział psycholodzy
sportu, psycholodzy zwierz t (behawiory ci), fizjoterapeuci oraz trenerzy. źksperci
w wymienionych dziedzinach uzupełniaj wzajemnie swoje do wiadczenie i wiedzę daj c
spójn cało ć, jak jest trening mentalny je d ca, uwzględniaj bowiem psychikę je d ca,
psychikę konia, oraz napięcia pochodzenia psychosomatycznego zaburzaj ce relację w tej
parze.
Źzięki wsparciu Polskiego Zwi zku Je dzieckiego, Polskiej Agencji Promocji Je dziectwa
oraz otwartym umysłom trenerów je dzieckich pracujemy nad budowaniem wiadomo ci roli
psychiki w funkcjonowaniu je d ca jak i konia. Źostosowujemy nasz program wsłuchuj c się
w potrzeby zarówno zawodników jak i trenerów, co pozwoliło nam w ci gu ń. roku stworzyć
spójny program współpracy z klubami je dzieckimi na terenie całej polski. Podczas
konferencji przedstawimy szczegóły naszego projektu oraz wyniki prowadzonych przez nas
bada .
Słowa kluczoweŚ psychologia sportu, je dziectwo
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Sympozjum nr 13: DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – OD PODSTAW PO ISTOTNE
PROBLźMY SZCZźżÓŁOWź
CZ

Ć IŚ MźTOŹY I STRATźżIź POST POWANIA W PRAKTYCź
DIAGNOSTYCZNEJ
Organizator:
Alicja Czerederecka
Instytut źkspertyz S dowych w Krakowie
Dyskutant:
Anna Matczak

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Streszczenie sympozjum:
Wyst pienia s po więcone prezentacji ró nych metod diagnostycznych, które mog znale ć
zastosowanie w praktyce, w badaniach dotycz cych dzieci lub osób dorosłych. Kilka
doniesie

będzie po więconych omówieniu aktualnie prowadzonych prac nad adaptacj

i normalizacj

tradycyjnych narzędzi psychometrycznych. Przedstawione te

będ

nowe

sposoby diagnozy reprezentuj ce nowe podej cia do diagnozy osobowo ci.
Słowa kluczoweŚ diagnoza, metody diagnostyczne, narzędzia psychometryczne

Wyst pieniaŚ
1. Agnieszka Izdebska
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Źiagnoza organizacji osobowo ci w uj ciu
Kernberga
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psychodynamicznym Ottona

2. Alicja Czerederecka1, Joanna Sta czak2
1

Instytut Ekspertyz S dowych w Krakowie

2

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Polska normalizacja testu Rorschacha według systemu źxnera – doniesienie
z bada
3. źmilia Wrocławska-Warchala
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Narz dzia do diagnozy AŹHŹ, depresji i zaburze ze spectrum autyzmu u dzieci
4. Bartosz Szymczyk1, Wojciech akowicz2
1

Wydział Psychologii, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej

w Warszawie
2

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polska wersja słownika programu LIWC do psychologicznej analizy tekstu

Streszczenia wyst pie :
1. Agnieszka Izdebska
Źiagnoza organizacji osobowo ci w uj ciu psychodynamicznym Ottona Kernberga
Maj ca swoje ródło w ujęciach psychoanalitycznych koncepcja organizacji osobowo ci oraz
struktury osobowo ci jako warunkuj cych funkcjonowanie psychiczne człowieka staje się
coraz popularniejsza. Konsekwencj

tego jest wzrastaj ca liczba narzędzi słu cych

do pomiaru struktury czy organizacji osobowo ci. Jednym z autorów takich narzędzi jest
Otto Kernberg, który jako pierwszy skonstruował wywiad kliniczny (Kernberg, ń977, ń98ń)
słu cy do diagnozy poziomu organizacji osobowo ci. W przypadku tego narzędzia, zwanego
wywiadem strukturalnym, podstaw diagnozy jest sposób odpowiadania i reagowania przez
osobę badan na klaryfikacje, konfrontacje i interpretacje podawane w toku rozmowy przez
badacza. Ze względu na czasochłonno ć stosowania metody wywiadu, a tak e wysokie
wymagania w zakresie wiedzy psychodynamicznej oraz umiejętno ci klinicznych
wymaganych od osób go przeprowadzaj cych, skonstruowany został tak e wywiad czę ciowo
ustrukturyzowany STIPO oraz metoda kwestionariuszowa. Opracowany jako pierwszy
kwestionariusz Borderline Personality Organization Scale (BPO) (Oldham i in., ń985) został
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następnie podany rewizji, w wyniku której Kernberg wraz z zespołem opracowali wersję
nazwan

Inwentarzem Organizacji Osobowo ci (Inventory of Personality Organization)

(Clarkin i in., 2ŃŃń). Referat stanowić będzie prezentację koncepcji struktury oraz organizacji
osobowo ci autorstwa Ottona Kernberga oraz narzędzi pomiarowychŚ wywiadu czę ciowo
ustrukturyzowanego STIPO oraz kwestionariusza IPO.
Słowa kluczoweŚ diagnoza, organizacja osobowo ci, ujęcie Ottona Kernberga

2. Alicja Czerederecka, Joanna Sta czak
Polska normalizacja testu Rorschacha według systemu źxnera – doniesienie z bada
Test Rorschacha jest narzędziem do badania osobowo ci, bardzo cenionym w diagnozie
psychologicznej, pozwalaj cym na wszechstronn analizę mechanizmów le cych u podstaw
zachowania człowieka. Istnieje bogata literatura dotycz ca warto ci naukowej testu
Rorschacha według systemu źxnera. Jednak słaba znajomo ć tego systemu w Polsce ułatwia
dyskredytowanie jego warto ci przez rodowiska kontestuj ce metody projekcyjne. Taka
sytuacja miała miejsce w 2Ńń2 r. Istotnym argumentem przedstawianym przez oponentów
przeciwko stosowaniu testu Rorschacha był brak polskich norm. Pracownia Testów
Psychologicznych zdecydowała się podj ć ich opracowania.
Źo

zebrania

danych

normalizacyjnych

zaproszono

2ń

psychologów

z

pewnym

do wiadczeniem w posługiwaniu się systemem źxnera, którzy przeszli dwuetapowe szkolenie
z procedury badania i sygnowania wyników. Badania rozpoczęto w drugiej połowie 2Ńń3
roku. Ł cznie zbadano 379 osób dorosłych w wieku od 2Ń do 65 lat, ró ni cych się
poziomem wykształcenia oraz mieszkaj cych w miejscowo ciach o ró nej wielko ci. 51%
próby stanowiły kobiety. W celu sprawdzenia trafno ci teoretycznej testu Rorschacha,
wybrane osoby z próby normalizacyjnej zbadano dodatkowymi narzędziami. Były toŚ MMPI2 (38 osób), TRS (Test Rozumienia Słów – 76 osób), R-I (kwestionariusz do badania
refleksyjno ci-impulsywno ci – 36 osób) oraz NźO-PI-R (38 osób). Rzetelno ć wyników
oceniono na podstawie bada

retestowych, przeprowadzonych na 38 osobach losowo

wybranych z próby.
Ponadto przeprowadzono badania walidacyjne na osobach z grup klinicznych. Byli to: chorzy
na depresję, osoby po próbach samobójczych, pacjenci ze schizofreni , sprawcy cię kich
przestępstw i osoby z antyspołecznymi zaburzeniami osobowo ci.
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Podczas wyst pienia na Zje dzie planowane jest przedstawienie wstępnych wyników
pochodz cych z polskich bada

normalizacyjnych i walidacyjnych, dotycz cych między

innymi wypowiedzi popularnych, często ci pojawiania się poszczególnych tre ci, wpływu
zmiennych demograficznych oraz zaburze klinicznych na uzyskiwane rezultaty. Wszystkie
analizy pochodz z oceny wyników według systemu źxnera.
Słowa kluczoweŚ diagnoza, normalizacja testów, metody projekcyjne, test Rorschacha

3. źmilia Wrocławska-Warchala
Narz dzia do diagnozy AŹHŹ, depresji i zaburze ze spectrum autyzmu u dzieci
Wczesne i trafne rozpoznanie AŹHŹ, depresji i zaburze ze spektrum autyzmu ma kluczowe
znaczenieś umo liwia bowiem szybsze i skuteczniejsze udzielenie pomocy dziecku. Źlatego
te szczególnie istotne jest udostępnianie psychologom polskim narzędzi, które mog pomóc
we wstępnym rozpoznaniu tych zaburze . Źo tej pory, choć funkcjonowały w Polsce
narzędzia wykorzystywane do celów naukowych, brakowało takich, które byłyby
powszechnie dostępne.
W referacie zostan przedstawione trzy narzędzia diagnostyczne, adaptowane obecnie przez
Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznegoś narzędzia
te mog słu yć do bada przesiewowych w populacji dzieci i młodzie y. Mog równie być
bardzo przydatne w kontek cie klinicznym – umo liwiaj między innymi ocenę postępów
w terapii.
Pierwsze prezentowane narzędzie to zestaw kwestionariuszy Conners 3, autorstwa C. Keitha
Connersa, słu cy do diagnozy AŹHŹ u dzieci i młodzie y w wieku 6-18 lat. Drugie
to zestaw kwestionariuszy CDI 2 (ang. Childrens’ Depression Inventory 2nd Edition) Marii
Kovacs, słu cy do diagnozy depresji u dzieci w wieku 7-18 lat. Trzecie prezentowane
narzędzie to zestaw kwestionariuszy ASRS (ang. Autism Spectrum Rating Scales) Sama
żoldsteina i Jacka A. Naglieri, słu cy do diagnozy zaburze ze spektrum autyzmu u dzieci
w wieku 2-ń8 lat. Narzędzia te s obecnie w trakcie adaptacji do warunków polskichś badania
normalizacyjne przeprowadzone zostały na grupie reprezentatywnej dla polskiej populacji
(dla baterii ASRS – 1600 osób, dla Conners 3 – 1200 osób, dla CŹI 2 – ńńŃŃ osób).
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Zalet

wszystkich prezentowanych narzędzi jest mo liwo ć opisu dziecka z ró nych

perspektywś ka dy z zestawów zawiera arkusz dla nauczyciela dziecka oraz arkusz
dla rodzica. CDI 2 i Conners 3 zawieraj ponadto wersję do samoopisu.
W pierwszej czę ci referatu przedstawione zostan mo liwo ci diagnostyczne, które oferuj
te narzędzia. W drugiej czę ci zostan omówione wybrane wyniki oryginalnych i polskich
bada nad rzetelno ci i trafno ci narzędzi.
Słowa kluczoweŚ diagnoza, ADHD, depresja, zaburzenia ze spectrum autyzmu

4. Bartosz Szymczyk, Wojciech akowicz
Polska wersja słownika programu LIWC do psychologicznej analizy tekstu
Trzy lata temu podczas Zjazdu PTP w Katowicach informowali my o postępach w pracy nad
polsk adaptacj programu LIWC autorstwa Jamesa Pennebakera, zapocz tkowanej przez
dr hab. Katarzynę Stemplewsk - akowicz. W tym wyst pieniu chcemy oficjalnie
zaprezentować

ko cow

wersję

polskiego

słownika

programu

do

komputerowej

psychologicznej analizy tekstu. Przedstawiona zostanie specyfika pracy z polsk wersj
programu, omówione zostan warunki wstępne, jakie spełnić musi analizowany materiał,
wskazane zostan mo liwo ci aplikacji narzędzia w badaniach. Zaprezentowane zostan tak e
niektóre wnioski z bada porównawczych polskiej i angielskiej wersji słownikowej.
Słowa kluczoweŚ słownik programu LIWC, psychologiczna analiza tekstu
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Sympozjum nr 14: WIAŹOMO Ć PSYCHOLOżICZNA MUZYKÓW
Organizatorzy:
Julia Kale ska-Rodzaj1, Barbara Kami ska2
1

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
2

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Dyskutant:
Małgorzata Chmurzy ska
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Streszczenie:
Wczesne rozpoczęcie wieloletniego procesu kształcenia muzycznego i indywidualny tryb
nauczania gry na instrumencie sprawiaj , e rozwój dziecka we wszystkich obszarach staje się
specyficzny. Zło one i wymagaj ce zadanie, jakim jest nauka gry na instrumencie, sprzyja
rozwojowi wiadomo ci własnego ciała, większej integracji funkcji poznawczo-ruchowych,
umiejętno ci dowolnego, skupienia uwagi na zadaniu przez dłu szy czas, rozwojowi
wiadomo ci emocji – ich wpływu na wzajemn relację z nauczycielem, na jako ć d więku,
na interpretację muzyczn oraz na ogóln jako ć występu.
Specyfika tego kształcenia, szczególne w naszym systemie kształcenia muzycznego ma tak e
wpływ na sferę motywacyjn i aksjologiczn dziecka. Stosunkowo wcze nie kształtuje się
wiadomo ć psychologiczna dotycz ca identyfikacji z muzyk i zawodem muzyka, ujawniaj
się

mechanizmy

psychologiczne

wymagaj ce

pogłębionej

refleksji

nad

własnym

zachowaniem w ro nych sytuacjach muzycznychŚ m.in. kontaktu z nauczycielem podczas
indywidualnych zajęć, oceny własnych zdolno ci i mo liwo ci rozwoju muzycznego,
poczucia własnej skuteczno ci jako muzyka, wiadomo ci celów yciowych zwi zanych
z muzyk , mechanizmami oceniania wykona

muzycznych, wiadomo ci własnego stanu

w sytuacji publicznej prezentacji itd.
Celem sympozjum jest przegl d aktualnie prowadzonych bada nad czynnikami maj cymi
wpływ

na

wiadomo ć

psychologiczn

muzyków.

Z

referatów

dowiemy

się,

m.in. jak wiadomie uczyć się i ćwiczyć, by zwiększyć własne osi gnięcia muzyczno168

wykonawcze; czy wysoka inteligencja emocjonalna pomaga w efektywnym radzeniu sobie
ze stresem; jakie emocje młodzi muzycy odczuwaj przed występem i jaki to ma wpływ
na jako ć występuś jakie s

psychologiczne potrzeby studentów akademii muzycznych

i w jaki sposób instytucje mog te potrzeby zapewnićś i, wreszcie, jak powinno wygl dać
kształcenie psychologiczne muzyków, by sprzyjało dobremu funkcjonowaniu w zawodzie.
Słowa kluczoweŚ muzycy, wiadomo ć psychologiczna

Wyst pieniaŚ
1. Julia Kale ska-Rodzaj
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Emocje przed-koncertowe a sukces sceniczny uczniów szkól muzycznych I i II
stopnia
2. Małgorzata Chmurzy ska
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Poczucie skuteczno ci, motywacje i atrybucje młodych pianistów
3. Monika Welc
Zespół Szkół Muzycznych nr ń w Rzeszowie
Pa stwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Teodora Leszetyckiego w Ła cucie
Praca nad repertuarem jako proces przygotowania do wyst pu publicznego
4. Ewa Klimas-Kuchtowa
GWSH w Katowicach
Szkoła Muzyczna im. M. Karłowicza w Krakowie
System warto ci młodych muzyków w kontek cie planowania przyszłej kariery
5. Ró a Michalik
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Sytuacja psychospołeczna studentów UMŻC w ocenie własnej
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6. Joanna Jemielnik
Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Rozwój,

do wiadczenie,

działanie

w

perspektywie

bada

narracyjnych

współczesnych muzyków
7. Barbara Kami ska
Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie
Kształcenie psychologiczne muzyków – o konieczno ci zmian

Streszczenia:
1. Julia Kale ska-Rodzaj
Emocje przed-koncertowe a sukces sceniczny uczniów szkól muzycznych I i II stopnia
żłównym celem przedstawionych bada jest analiza emocji odczuwanych tu przed wyj ciem
na scenę przez młodych wykonawców – uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. W referacie
przedstawione s wyniki dwóch analiz skupie emocji dla grupy uczniów PSM I stopnia
(N=222; M=11,3) w zestawieniu z przekonaniami na temat tremy oraz dla uczniów PSM
II stopnia (N=94; M=ń6,52) w zestawieniu z jako ci wykonania utworu na scenie. Wyniki
bada wskazuj na ró norodno ć przedkoncertowych stanów emocjonalnych, m.in. na tremę
jako emocję mieszan ś potwierdzaj

wnioski z bada

nad emocjami mieszanymi

a efektywno ci działaniaŚ uczniowie szkół muzycznych II stopnia prze ywaj cy emocje
mieszane (w tym ambiwalentne) lepiej funkcjonuj na scenie. Praktyczne implikacje płyn ce
z bada rozpatrywane s w odniesieniu do teorii inteligencji emocjonalnej (Salovey, Mayer,
1990).
Słowa kluczoweŚ uczniowie szkół muzycznych, emocje przed-koncertowe, sukces sceniczny

2. Małgorzata Chmurzy ska
Poczucie skuteczno ci, motywacje i atrybucje młodych pianistów
W

ramach

projektu

badawczego

rodowiskowo-biograficzne

i

osobowo ciowe

uwarunkowania osi gnięć artystycznych pianistów (finansowanego przez NCN – N105
338939) w latach 2010-2Ńń3 przeprowadzone zostały szeroko zakrojone badania uczestników
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ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz studentów z klas
fortepianu polskich akademii muzycznych.
W referacie przedstawione zostan te wyniki bada , które w największym stopniu ujawniaj
samowiedzę respondentów na temat mechanizmów psychologicznych wpływaj cych na ich
funkcjonowanie

jako

artystów-muzyków.

Zastosowano

wył cznie

metody

kwestionariuszowe. Badani (N=8ŃŚ 4Ń uczestników konkursów, 4Ń studentów) wypełniali
kwestionariusze a) internetowoŚ kwestionariusz Atrybucje (opracowanie własne na podstawie
kwestionariuszy Seligmana), przeznaczony do badania stylu wyja niania własnego
powodzenia lub niepowodzeniaś kwestionariusz Poczucie skuteczno ci w działalno ci
pianistycznej (adaptacja własna kwestionariusza Self efficacy – Music, Hargreaves, Welch,
Purves, Marshall, 2ŃŃ3), przeznaczony do badania poczucia skuteczno ci i kompetencji
w wykonawstwie instrumentalnym oraz umiejętno ci przetrwania pora ekś kwestionariusz
Motywacje (opracowanie własne na podstawie typologii motywacji Perssona), przeznaczony
do zbadania, jaki rodzaj motywacji do bycia pianist dominuje w obu grupachś b) w wersji
papierowejŚ Skala uogólnionej własnej skuteczno ci (Schwarzer, Jerusalem, Juczy ski, 2001)
przeznaczona do pomiaru siły ogólnego przekonania jednostki co do skuteczno ci radzenia
sobie w trudnych sytuacjach.
Analizy danych s w toku – ich celem ma być odpowied na pytanie, czy w zakresie
ww. zagadnie istniej ró nice między obiema grupami.
Słowa kluczoweŚ wykonawstwo instrumentalne, poczucie skuteczno ci i kompetencji,
motywacja, atrybucje

3. Monika Welc
Praca nad repertuarem jako proces przygotowania do wyst pu publicznego
Odpowiednia praca przygotowawcza, nad repertuarem, mo e stanowić zarazem proces
przygotowania do występu. Jest to mo liwe, je li praca obejmuje takie elementy jakŚ
odpowiedni dobór ćwicze
indywidualnych ucznia,

i repertuaru przez nauczyciela z uwzględnieniem cech

wiadome planowanie i kierowanie prac

przez nauczyciela,

ćwiczenie w domu, przygotowywanie do występu w całym okresie przygotowawczym
poprzez udział w występach o mniejszej randze. Źo realizacji tak pojętej pracy niezbędna jest
dobra relacja między uczniem a nauczycielem oraz dobra i sprzyjaj ca atmosfera. integralnym
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elementem takiej pedagogiki – „sprzyjaj cej” jest osoba nauczyciela, który jest organizatorem
i kreatorem całego procesu. W ramach tak pojętej pracy nauczyciel ma znacznie szerszy
zakres zada , i kompetencji, co warunkuje posiadanie – przez nauczyciela – wiedzy z zakresu
dydaktyki ogólnej pedagogiki i psychologii na równi z wiedz

i umiejętno ciami

merytorycznymi. Prowadzone badania dowodz , e sama osoba nauczyciela w nauczaniu gry
na instrumencie, cieszy się wyj tkowym presti em u uczniów. Ju samo to zwiększa pole
i intensywno ć jego wpływu na ucznia – na kształtowanie jego postaw. Przedstawienie
i analiza kompleksowo prowadzonego procesu dydaktyk tycznego w ramach „pedagogiki
sprzyjaj cej” oraz porównanie wydolno ci wykonawczej uczniów przygotowywanych
z zastosowaniem pedagogiki sprzyjaj cej, z tymi pracuj cymi wg innego standardu, ma
na celu potwierdzenie tezy, e wła ciwa praca w całym okresie przygotowawczym mo e
przyczynić się do wzrostu i uzyskania pełnej wydolno ci scenicznej uczniów. Powszechna
wiadomo ć, e uzyskanie wysokiego poziomu wykonawczego zwiększa szansę na dobry
udany występ nie zawsze się sprawdza. Jak potwierdza wieloletnie do wiadczenie – do pełnej
wydolno ci wykonawczej – na równi z poziomem technicznym, potrzebna jest przemy lana
i uporz dkowana praca w całym okresie przygotowania repertuaru. A zatem w przygotowaniu
się do występu, technologia pracy nie ustępuje rang bardziej bezpo rednim działaniom
w ramach technologii występu.
Słowa kluczoweŚ „pedagogika sprzyjaj ca”, praca nad repertuarem, występ publiczny

4. Ewa Klimas-Kuchtowa
System warto ci młodych muzyków w kontek cie planowania przyszłej kariery
Proponowane

wyst pienie

będzie

oparte

na

badaniach

uczniów

ostatnich

klas

Ogólnokształc cej Szkoły Muzycznej II st. w Krakowie (kl. IV, V i VI). Uczniowie zostan
przebadani Kwestionariuszem GSES (General Self-efficiency Scale) R. Schwarzera,
M. Jerusalema i Z. Juczy skiego, Kwestionariuszem LWO (Lista warto ci ostatecznych)
Z. Juczy skiego, Kwestionariuszem INTź (Inteligencja emocjonalna) N. S. Schutte, J. M.
Malouffa i in. oraz kwestionariuszem najwa niejszych determinant sukcesu zawodowego
muzyka, opracowanym przez autorkę. Analiza wyników będzie miała przede wszystkim
charakter jako ciowy. Będzie prób odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki decyduj , zdaniem
badanych, o wyborze kariery muzyka i jakie warto ci uwa aj oni za najbardziej istotne
dla tego zawodu.
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Słowa kluczoweŚ młodzi muzycy, system warto ci, planowanie przyszłej kariery

5. Ró a Michalik
Sytuacja psychospołeczna studentów UMŻC w ocenie własnej
Źecyzja o podjęciu studiów na uczelni muzycznej jest dla wielu młodych osób wyzwaniem,
dzięki któremu maj

mo liwo ć realizacji

yciowych planów i marze . Jednak e

przygotowanie do wykonywania zawodu muzyka wymaga, obok zdolno ci specyficznie
muzycznych, równie odpowiednich predyspozycji psychologicznych, w tym umiejętno ci
prawidłowego planowania przebiegu własnej kariery muzycznej.
Podstawę do przeprowadzenia bada , których wyniki będ

referowane stanowiły

wcze niejsze badania nad predyktorami psychologicznymi warunkuj cymi odniesienie
sukcesu

w

zawodzie

muzyka,

a

tak e

wieloletnie

do wiadczenie

poradnictwa

psychologicznego dla muzyków.
Celem bada było zapoznanie się z sytuacj psychospołeczn studentów UMŻC w Warszawie
(ich oczekiwaniami wobec uczelni, pedagogów, radzeniem sobie w sytuacji ekspozycji
społecznej, motywacj , sposobem funkcjonowania społecznego itp.).
Wyniki bada

miały posłu yć do okre lenia występuj cych problemów, aby zastosować

odpowiednie działania pomocowe, które pozwoliłyby pokonać kryzysy.
Równocze nie miały zasygnalizować mo liwo ć wyst pienia potencjalnych zagro e
na drodze rozwoju zawodowego, aby w odpowiednim momencie podj ć działania
prewencyjne. Kolejnym celem bada

było okre lenie pewnego rodzaju wzorców

prawidłowych zachowa , które mogłyby posłu yć w przyszło ci jako element wspierania
harmonijnego rozwoju.
Badanie zostało przeprowadzone w grupie studentów UMŻC w Warszawie w pa dzierniku
2Ńń3 r. Ł cznie zbadano ń2ń osób, w tym 8Ń kobiet i 4ń mę czyzn w wieku od ń8-32 r. .
Badania miały formę bada

ankietowych. Zastosowane narzędzie (własnego autorstwa)

składało się z 4Ń pyta , a odpowiedzi udzielane były na 5-stopniowej skali Liekerta.
Uzyskane wyniki pozwoliły wyodrębnić pewne obszary funkcjonowania studentów, które
wydaj się być znacz ce dla ich prawidłowego rozwoju i samopoczucia (m.in. relacje ł cz ce
ich z pedagogiem, czy znaczenie czynników motywacyjnych), jednocze nie wskazały
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na mo liwo ć

podjęcia

odpowiednich

działa

psychologicznych

i

pedagogicznych

ukierunkowanych na dostosowanie oczekiwanej pomocy.
Słowa kluczoweŚ studenci uczelni muzycznej, sytuacja psychospołeczna

6. Joanna Jemielnik
Rozwój, do wiadczenie, działanie w perspektywie bada narracyjnych współczesnych
muzyków
W wyst pieniu ukazane zostan wybrane problemy bada narracyjnych, jednego z nowych
nurtów bada psychologicznych, w kontek cie analizy biografii współczesnych muzyków.
Zmieniaj ca się rzeczywisto ć kulturowo – społeczna stwarza nowe wyzwania dla rozwoju
i działalno ci zawodowej osób zwi zanych z działalno ci artystyczn i edukacj muzyczn .
Stwarza to konieczno ć odmiennego postrzegania mo liwo ci rozwoju własnego, jak równie
kształcenia młodych wychowanków – przyszłych wykonawców i odbiorców sztuki
muzycznej. Temat zostanie rozwinięty w oparciu o dostępne badania realizowane dawniej
oraz analizy wywiadów autorskich.
Słowa kluczoweŚ biografia współczesnych muzyków, badania narracyjne

7. Barbara Kami ska
Kształcenie psychologiczne muzyków – o konieczno ci zmian
Zmiany współczesnego wiata nie ominęły muzyki i osób uprawiaj cych zawód muzyka.
Zmieniła się kultura muzyczna i sposób kontaktów z muzyk .

adna z dziedzin sztuki

nie odnotowała w ostatnich dekadach tak du ego odpływu publiczno ci jak sale koncertowe.
Zmieniło się te pojęcie artysty muzyka. Tymczasem tradycyjny system kształcenia muzyków
nie nad a za zmianami kulturowymi i wymaganiami rynku pracy. Stawia to młodych
muzyków w nowej sytuacji, nieznanej poprzednim pokoleniom. Wymaga nowych
kompetencji nie tylko muzycznych, ale i psychologicznych. Programy kształcenia
psychologicznego muzyków, a tak e opieka psychologiczna powinny i ć w lad na nowymi
potrzebami. Jaka ma być psychologia dla muzyków? Jakie tre ci powinna zawierać? Jakie
kompetencje psychologiczne rozwijać? W referacie zostanie zaproponowana autorska
koncepcja programu kształcenia psychologicznego studentów akademii muzycznych
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obejmuj ca nie tylko wiedzę akademick , ale i kompetencje psychologiczne pomocne
w studiach muzycznych, działalno ci koncertowej i innych obszarach działalno ci
zawodowej.
Słowa kluczoweŚ muzycy, kształcenie psychologiczne, kompetencje psychologiczne
muzyków
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Sympozjum nr 15: ŹOSTRZźC OSOB
Organizator:
Agnieszka Maryniak
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Dyskutant:
Małgorzata Ko cielska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Streszczenie sympozjum:
Sympozjum zwi zane jest z jubileuszem Profesor Małgorzaty Ko cielskiej, współtwórczyni
modelu psychologii klinicznej dziecka, tworzonego na Uniwersytecie Warszawskim
w Zespole Zaburze

Psychoruchowego Rozwoju Źziecka (prowadzonym przez profesor

Halinę Spionek), a następnie w Pracowni Psychologii Klinicznej Źziecka.
W Pracowni rozwijaj

się ró norodne kierunki pracy z dziećmiŚ neuropoznawczy,

psychodynamiczny, zorientowany na problematykę więzi. Wszystkie nurty pracy badawczej
i klinicznej ł czy koncentracja na dziecku jako osobie, poszukiwanie dróg zrozumienia, kim
jest dziecko, jak do wiadcza wiata, jakie s jego relacje z innymi osobami.
Obecnie ten nurt pracy klinicznej kontynuowany jest tak e w Akademickim Centrum Pomocy
Psychologicznej powstałym przy Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy.
Słowa kluczoweŚ psychologia kliniczna dziecka, dziecko jako osoba
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Wyst pienia:
1. Małgorzata wi cicka1, Małgorzata żambin2
1

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

2

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Źziecka”, Warszawa

Źymensjonalne podej cie do analizy problemów szkolnych dziecka
2. żra yna Kmita
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Noworodek ze skrajnym wcze niactwem – jak dostrzec osob ?
3. Agnieszka Maryniak
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Źo wiadczenia dzieci z zespołem Landau-Kleffnera i ich rodzin
4. Katarzyna Schier1, Jochen Hardt2
1

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

2

Medizinische Psychologie, Universität Mainz, Niemcy

Heraklesi a psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
5. Joanna Lessing-Pernak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Terapeutyczne wła ciwo ci miło ci i wolno ci

Streszczenia wyst pie Ś
1. Małgorzata wi cicka, Małgorzata żambin
Źymensjonalne podej cie do analizy problemów szkolnych dziecka
Zgodnie

z

dymensjonalnym

podej ciem

do

psychopatologii

objawy

nieuwagi

i impulsywno ci mog być traktowane jako cechy występuj ce w ró nym nasileniu w ogólnej
populacji. Przyjęcie takiego podej cia umo liwia dostrze enie problemów nie tylko dzieci,
u których występuj objawy w klinicznym nasileniu, ale tak e dzieci będ cych w grupie
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ryzyka wyst pienia zaburzenia. Co więcej podej cie takie pozwala wyja niać zwi zki między
objawami tworz cymi spektrum problemów ujawniaj cych się na terenie szkołyŚ od trudno ci
w uczeniu się, poprzez objawy AŹHŹ, do zachowa

opozycyjno-buntowniczych

i antyspołecznych. Podej cie takie sprzyja cało ciowemu i osobowemu spostrzeganiu dziecka
przejawiaj cego trudno ci i niepowodzenia szkolne. Korzeni takiego sposobu my lenia
mo na się doszukiwać w tradycji warszawskiej szkoły psychologii klinicznej dziecka
wywodz cej się od prac Profesor Haliny Spionek i kierowanego przez Ni zespołu.
Słowa kluczoweŚ psychopatologia, problemy szkolne dziecka, podej cie dymensjonalne

2. żra yna Kmita
Noworodek ze skrajnym wcze niactwem – jak dostrzec osob ?
W obliczu znacznych postępów w dziedzinie perinatologii i neonatologii w ci gu ostatnich
20 lat, zjawisko skrajnego wcze niactwa nabiera nowego znaczenia. Przy yciu utrzymywane
s dzieci skrajnie niedojrzałe, urodzone nawet ju w 23-24 tygodniu ci y, których szansa na
prze ycie stanowi zaledwie ń do 5%, a rozwój obci ony jest wieloma czynnikami ryzyka.
Postawieni w sytuacji granicznej, rodzice skrajnych wcze niaków nieustannie konfrontowani
s z cierpieniem dziecka, zagro eniem jego ycia i niepewno ci , co do dalszego rozwoju.
Takie do wiadczenie rodzicielstwa mo na przyrównać do opisanego przez Małgorzatę
Ko cielsk „trudnego macierzy stwa”. W referacie autorka poszerza ten opis, podejmuj c
próbę analizy fenomenu skrajnego wcze niactwa z perspektywy zarówno rodziców,
jak i noworodka. W oparciu o analizę wyników bada
klinicznych, opisane zostan

eksploracyjnych oraz przykładów

zwi zki pomiędzy specyfik

trajektoriami rozwoju i relacj

do wiadczenia wcze niactwa,

rodzice-dziecko. W dyskusji podjęta zostanie próba

odpowiedzi na pytanie zadane w tytule, z perspektywy rodziców, jak równie lekarzy i innych
członków zespołu terapeutycznego, w tym psychologów. Odwołuj c się m.in. do prac
Małgorzaty Ko cielskiej, autorka spróbuje równie
w skrajnie niedojrzałym noworodku wi e się

wykazać,

e dostrze enie osoby

ci le z problemem ludzkiej nadziei

i odpowiedzialno ci.
Słowa kluczoweŚ skrajne wcze niactwo, rodzice, noworodek, relacja rodzice-dziecko

178

3. Agnieszka Maryniak
Źo wiadczenia dzieci z zespołem Landau-Kleffnera i ich rodzin
W 1976 roku opublikowana została ksi ka Małgorzaty Ko cielskiej „Psychologiczne
problemy padaczki u dzieci”. Autorka wskazuje na ró norodno ć objawów i zło ono ć
procesu patologizacji rozwoju pacjentów z epilepsj , przeciwstawiaj c się uznawanym
wówczas pogl dom na typowo ć zachowania i zaburze dzieci z padaczk . Postęp medycyny,
rozwój metod neuroobrazowania i bada
podejmowanych w tej publikacji ma ju

genetycznych sprawiaj ,

e wiele w tków

charakter historyczny. Jednak nadal pozostaj

aktualne zało enia ontogenetycznej analizy procesu kształtowania się zaburze

rozwoju,

nacisk na konieczno ć uwzględniania wielu czynników i ich interakcji oraz d enia
do poznania indywidualnych do wiadcze chorego dziecka i jego rodziny.
Zespół Landau-Kleffnera jest rzadk

postaci

padaczki dziecięcej. Charakteryzuje się

narastaj c afazj , prowadz c pocz tkowo do nasilonych zaburze rozumienia, a w dalszym
przebiegu choroby, tak e trudno ci w tworzeniu wypowiedzi. Objawy mog okresowo ulegać
złagodzeniu lub wycofywać się, a następnie ponownie powracać. Zespół bywa trudny
do rozpoznania. Brak jest ogólnie akceptowanych wytycznych leczenia.
Dla rozwoju dzieci z zespołem Landau-Kleffnera szczególnie istotne s

do wiadczenia

zwi zane z zaburzeniami komunikacji, interpretacje nadawane zachowaniu pacjenta,
oddziaływanie otoczenia dziecka, adekwatno ć podejmowanych przez specjalistów działania.
Słowa kluczoweŚ zespół Landau-Kleffnera, rodzina

4. Katarzyna Schier, Jochen Hardt
Heraklesi – psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie
Wyst pienie będzie namysłem nad zjawiskiem parentyfikacji, czyli odwrócenia ról
w rodzinie. Przez odwołanie do mitu o Heraklesie przedstawimy definicję zjawiska przede
wszystkim w kontek cie dynamiki rodzinnej. Odniesiemy się do my lenia Małgorzaty
Ko cielskiej na temat odpowiedzialno ci. Podstawę teoretyczn będzie stanowiła teoria więzi
psychicznej Johna Bowlby’ego. Poddamy analizie konsekwencje emocjonalnej parentyfikacji
na podstawie wyników naszych bada (Schier, K., źgle, U. T., Nickel, M., Kappis, B., Herke,
M., & Hardt, J. (2Ńńń). Parentifizierung in der Kindheit und psychische Störungen
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im Erwachsenenalter. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie, 61, 8, 364371).
Osoby badane. W badaniu uczestniczyło 995 osób dorosłych (do 65 roku ycia). Byli to
pacjenci Kliniki Psychosomatycznej Uniwersytetu w Mainz, w Niemczech oraz osoby,
zasięgaj ce porady u lekarza pierwszego kontaktu.
Metoda. Badani wypełniali kilka kwestionariuszyŚ Kwestionariusz zaburze psychicznych
(Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV), Kwestionariusz Źzieci stwa (Der
Kindheitsfragebogen – KFB), oddzielnie dla matki i ojca oraz szczegółowy, ustrukturowany
wywiad. Zastosowano zaawansowane metody statystyczne (Modele Markova).
Wyniki. Uzyskano interesuj ce wyniki, m.in. ń) Predyktorem depresji jest emocjonalna
parentyfikacja ze strony matki. Wraz ze wzrostem parentyfikacji ryzyko depresji wzrasta
od ńŃ% a

do 3Ń%ś 2) U kobiet ryzyko zachorowania na depresję jest większe ni

u mę czyzn oraz 3) Predyktorem parentyfikacji ze strony matki jest brak obecno ci ojca
w wychowaniu oraz do wiadczenie nadu ycia seksualnego.
Dyskusja. Wykazanie silnego zwi zku pomiędzy emocjonaln parentyfikacj ze strony matki
w dzieci stwie i wyst pieniem depresji w dorosło ci ma du e znaczenie dla praktyki
psychologicznej. Wydaje się, e pomoc Heraklesom powinna mieć specyficzny charakter.
Słowa kluczoweŚ parentyfikacja, odwrócenie ról w rodzinie, odpowiedzialno ć

5. Joanna Lessing-Pernak
Terapeutyczne wła ciwo ci miło ci i wolno ci
Koncepcja terapeutycznych wła ciwo ci miło ci i wolno ci wywodzi się z nurtu
humanistycznego. Stworzenie relacji zapewniaj cej dziecku pełn akceptację, nieskrępowan
aktywno ć i mo liwo ć wyra ania emocji zdaniem Virgini Axline, Małgorzaty Ko cielskiej
i wielu innych terapeutów pracuj cych niedyrektywnie zapewnia postęp terapeutyczny.
Rozwój ka dego dziecka przebiega w przestrzeni, w której proporcje tych czynników s
zró nicowane.
Referat w pierwszej czę ci po więcony jest teoretycznej refleksji nad warunkami
kształtowania się patologii w rozwoju dziecka w obszarach zró nicowanego dostępu
do miło ci i wolno ci. Operacjonalizacja pojęcia miło ci i wolno ci nie pozwala na uznanie
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ich jako warto ci dychotomicznych. W zało eniu tej koncepcji stanowi

one kontinua,

zmienne jako ciowe. Obszary rozwoju self dziecka zostan opisane, jako funkcje na układzie
współrzędnych, powstałym poprzez interakcję continuum miło ci i wolno ci.
Czę ć druga odwołuje się do praktycznych do wiadcze Autorki w obszarze psychologii
klinicznej dziecka. W oparciu o case studies zaprezentowane zostan

implikacje

terapeutyczne płyn ce z przedstawionej koncepcji rozwoju dziecka w obszarach
zró nicowanych pod względem miło ci i wolno ci. Refleksja obejmować będzie
zastosowanie adekwatnie dopasowanej – do

cie ki patologizacji dziecka – postawy

terapeutycznej. Zró nicowanie stosowanego modelu terapeutycznego omówione zostanie pod
względem stopnia dyrektywno ci i kontroli oraz permisywno ci i akceptacji dziecka i jego
zachowa .
Słowa kluczoweŚ psychoterapia, miło ć, wolno ć
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Sympozjum nr 16: PSYCHOLOGIA LOTNICZA
Organizator:
Hanna Bednarek
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Dyskutant:
Piotr Francuz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie sympozjum:
Celem

sympozjum

jest

zaprezentowanie

mo liwo ci

dokonywania

oceny

funkcji

psychicznych pilota w trakcie wykonywania lotu na symulatorze. Dokonywanie jednoczesnej
oceny jako ci i sprawno ci pilotowania samolotu oraz wybranych funkcji poznawczych pilota
stanowi ciekawe i przydatne rozwi zanie dla systemów oceny predyspozycji i selekcji
do wykonywania zawodu pilota wojskowego, a tym samym du e wyzwanie dla współczesnej
psychologii lotniczej.
Bł d ludzki jest wci

wymieniany jako główny czynnik przyczyniaj cy się do dezorientacji

przestrzennej i wypadków lotniczych. Źo krytycznych elementów w pilota u, szczególnie
samolotów wysokomanewrowych, zaliczyć mo na szybko ć przetwarzania informacji i czas
reakcji pilota.
W kontek cie bezpiecze stwa lotów, zaprezentowane zostan

tak e badania, w których

porównuje się precyzję utrzymania wymaganych warunków lotu podczas wykonywania
podej cia do l dowania (najbardziej obci aj cy załogę elementu lotu) w odniesieniu
do 4. warunków luminacji (dzie , zmierzch, noc bez u ywa gogli, noc z u yciem gogli).
Warunki pogodowe (np. mgła, deszcz) wpływaj

na obni enie efektywno ci percepcji

wzrokowej w trakcie lotu. Omówimy percepcję wzrokow pilotów w normalnych i trudnych
warunkach atmosferycznych jako czynnik modyfikuj cy operacje lotnicze.
Uwaga wzrokowa jest

ci le zale na od mechanizmów widzenia, a te zmieniaj

się

w zale no ci od warunków o wietlenia. Źlatego proces ten będzie omawiany w dzie ,
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o zmierzchu i w nocy. W kontek cie wypadków lotniczych zajmiemy się tak e Syndromem
Air Show. Zagadnienia te badaj specjali ci od wypadków lotniczych w WIML i SWPS.
Słowa kluczoweŚ psychologia lotnicza, pilot, bezpiecze stwo lotów

Wyst pieniaŚ
1. Olaf Truszczy ski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Percepcja

wzrokowa

pilotów

w

normalnych

i

trudnych

warunkach

atmosferycznych jako czynnik modyfikuj cy operacje lotnicze
2. Marian Macander
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Syndrom Air Show a wypadki lotnicze
3. Olaf Truszczy ski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Przeszukiwanie wzrokowe w warunkach dziennych, zmierzchowych i nocnych

4. Hanna Bednarek
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Wpływ sposobu przetwarzania informacji wzrokowej na utrat

orientacji

przestrzennej pod wpływem złudzenia fałszywego horyzontu
5. Rafał Lewkowicz
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Czas reakcji wzrokowo-ruchowej pilota jako miara tolerancji przeci e +ż(z)
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Olaf Truszczy ski
Percepcja wzrokowa pilotów w normalnych i trudnych warunkach atmosferycznych
jako czynnik modyfikuj cy operacje lotnicze
Warunki pogodowe (np. mgła, deszcz) wpływaj
wzrokowej w trakcie lotu. Jednego dnia mog

na obni enie efektywno ci percepcji
być bardzo sprzyjaj ce i pozbawione

jakichkolwiek niebezpiecznych zjawisk, aby następnego lub co gorsza jeszcze w trakcie
wykonywania aktualnej misji zmienić się w niebezpieczn strefę pełn wyzwa dla ludzi
i sprzętu, jak np. grub warstwę chmur, w której mo emy napotkać oblodzenie lub wlecieć
do wbudowanej w ni burzy. W takiej sytuacji mo e doj ć do pominięcia istotnych sygnałów
o charakterze wizualnym i nie uwzględnienia ich w preferowanej przez pilota trajektorii lotu.
Jedynym sposobem, aby zmniejszyć ryzyko wi

ce z wykonywaniem lotów w dynamicznie

kształtuj cych się warunkach atmosferycznych jest dogłębne zrozumienie zarówno procesów
pogodowych zachodz cych w atmosferze ziemskiej jak i mechanizmów percepcji wzrokowej
zachodz cych w zmiennych warunkach luminancji.
Prezentowana analiza post factum dotyczy poziomu bezpiecze stwa realizowanych zada
lotniczych w lotnictwie wojskowym w latach 1992-2Ńń3, które wykonywane były w czterech
wariantach pogodowych:
a. dzie zwykłe warunki atmosferyczne (DZWA)
b. dzie trudne warunki atmosferyczne (DTWA)
c. noc zwykłe warunki atmosferyczne (NZWA)
d. noc trudne warunki atmosferyczne (NTWA)
Wykazano, e szczególnie niebezpieczne s tzw. loty dyspozycyjne w trudnych warunkach
atmosferycznych a tak e misje lotnicze na tzw. „lotnicze rozpoznanie pogody”.
Słowa kluczowe: percepcja wzrokowa, warunki atmosferyczne, operacje lotnicze
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2. Marian Macander
Syndrom Air Show a wypadki lotnicze
Pilotowanie statków powietrznych zawsze dla człowieka było wielkim wyzwaniem. Ka dy
pilot spędza mnóstwo czasu na dopracowywaniu ka dego szczegółu swojej misji lotniczej.
Ka dy człowiek chciałby się pochwalić swoj wiedz i do wiadczeniem. Źla pilota jedyn
mo liwo ci

przedstawienia swoich umiejętno ci pilota owych jest pokaz lotniczy (Air

Show). Pokazy te wyzwalaj w pilotach dodatkow motywację. Na pokazach widzowie,
ale tak e przeło eni wy szego szczebla oczekuj od pilotów przelotów na wysokim poziomie,
a tak e pokazu trudnych elementów pilota u np. loty na niskim pułapie, utrzymanie
minimalnej odległo ci pomiędzy samolotami). Te misje lotnicze wykonywane s
na ograniczonym obszarze, przy du ych prędko ciach, a co za tym idzie i du ych
przeci eniach. Bardzo istotnym elementem bezpiecznego wykonywania zada lotniczych
jest odporno ć emocjonalna oraz sprawno ć psychomotoryczna pilota. Największym
problemem do pokonania dla ka dego pilota jest jego własna pewno ć siebie i lotnicza rutyna.
Wiele wypadków lotniczych ostatnich lat, które wydarzyły się w ramach pokazów Air Show
spowodowane były czynnikiem ludzkim. Mo na do nich zaliczyćŚ
a. 31.08.2009 r. – katastrofa Su-27 Radom
b. 03.04.2003 r. – katastrofa Mi-24 – poligon Oleszno
c. 19.08.2003 r. – zestrzelenie Su-22 Wicko Morskie
d. 11.11.1998 r. – katastrofa TS-ńń „ISKRA” Otwock
e. 11.07.1995 r. – katastrofa Su-22 lot metodyczny „mistrzów”
f. 25.07.1995 r. – katastrofa Su-22, wybuch bomby pod skrzydłem
Słowa kluczoweŚ syndrom Air Show, wypadki lotnicze

3. Olaf Truszczy ski
Przeszukiwanie wzrokowe w warunkach dziennych, zmierzchowych i nocnych
Uwaga wzrokowa jest

ci le zale na od mechanizmów widzenia, a te zmieniaj

się

w zale no ci od warunków o wietlenia. W celu okre lenia podstawowych zasad
funkcjonowania uwagi wzrokowej szczególnie w warunkach zmierzchowych i nocnych
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przeprowadzono
Ten klasyczny

eksperyment,
schemat

oparty

na

eksperymentalny

cechowo-integracyjnym
przeprowadzono

w

modelu

warunkach

uwagi.
widzenia

fotopowego (dziennego) mezopowego (zmierzchowego) i skotopowego (nocnego).
W badaniu wzięło udział 3ń zdrowych ochotników, studentów uczelni warszawskich.
Materiał bod cowy stanowił zbiór symboli (trójk ty i kwadraty). Obiektem wyszukiwanym
był zawsze trójk t zwrócony wierzchołkiem do góry. Zestawy symboli liczyły 9, ń6 lub 25
elementów, prezentowanych w kolejno ci losowej. Badani wykonywali zadanie w warunkach
fotopowych; bez adaptacji, po jednej minucie adaptacji w warunkach mezopowych
(luminancja ekranu komputera ustawiona na minimalne parametry o wietlenia) i wreszcie
w warunkach skotopowych, czyli bez wiatła otoczenia – po 30 min adaptacji do ciemno ci
(ekran komputera przesłonięty był dodatkowo filtrem). Zarówno efekty główne (wielko ć
zestawu i luminancji) jak i efekt interakcji były istotne statystycznie. Czas detekcji obiektów
okazał się najdłu szy w warunkach skotopowych, zaobserwowano te wydłu enie czasu
detekcji (zgodnie z cechowo-integracyjn teori uwagi) w zale no ci od wielko ci zbioru.
Paradoksalnie w warunkach skotopowych przeszukiwanie dziewięcioelementowego zbioru
zajmowało więcej czasu ni szesnastoelementowego. Interpretacja obserwowanego efektu
mo e być przedstawiona na poziomie fizjologicznym i psychologicznym. W warunkach
skotopowych zdolno ć do utrzymania fiksacji wzroku jest problematyczna, poniewa czopki
(w normalnych warunkach odpowiedzialne głównie za widzenie centralne) s nieaktywne.
Zmienia to charakterystykę funkcjonowania uwagi wzrokowej, powoduj c niezgodno ć
wyników z klasycznymi eksperymentami opartymi na cechowo-integracyjnej teorii uwagi.
Wyniki s u yteczne z punktu widzenia szkolenia pilotów wykonuj cych loty w warunkach
nocnych z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych.
Słowa kluczoweŚ przeszukiwanie wzrokowe, warunki o wietlenia, uwaga wzrokowa

4. Hanna Bednarek
Wpływ sposobu przetwarzania informacji wzrokowej na utrat orientacji przestrzennej
pod wpływem złudzenia fałszywego horyzontu
Badano wpływ sposobu przetwarzania informacji na uleganie złudzeniu fałszywego
horyzontu i efektowno ć działania pilotów. Zało ono,

e większy wpływ zarówno

na percepcję jak i działanie ma wymiar globalne - fragmentaryczne przetwarzanie stymulacji
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wzrokowej, czyli płytki, sensoryczny poziom przetwarzania stymulacji (bottom-up),
ni wymiar zale no ci - niezale no ci od pola, który wi e się z zaanga owaniem głębszych
struktur poznawczych (top-down). 66 pilotów wojskowych (wiek M=32,25, +/- 6,64 nalot
M=1017,6 godzin; +/- 797,6) wykonało profil lotu na symulatorze HYPERION.
źfektywno ć działania okre lano na podstawie wska nika asymetria kursu. Cało ciowy
vs fragmentaryczny styl percepcyjny (ekstensywno ć – intensywno ć uwagi) okre lano
za pomoc komputerowych zada Navona, za zale no ć – niezale no ć od pola za pomoc
zada Witkina. żlobalny styl percepcyjny (przy kontroli fragmentarycznego stylu) okazał się
predyktorem efektywno ci wykonania profilu lotu pod wpływem złudzenia fałszywego
horyzontu, który wyja nia ok. 6 % wariancji. Allocentryczne ramy odniesienia ( rodowisko)
bardziej oddziaływaj na percepcję osób globalnie ujmuj cych pole widzenia, u których
wa n

rolę pełni mechanizm orientacyjny uwagi, który sprzyja poszerzeniu zakresu

przetwarzania informacji kosztem głęboko ci przetwarzania (jak w przypadku uwagi
ekstensywnej).
Słowa kluczoweŚ informacja wzrokowa, orientacja przestrzenna, fałszywy horyzont

5. Rafał Lewkowicz
Czas reakcji wzrokowo-ruchowej pilota jako miara tolerancji przeci e +ż(z)
Bł d ludzki jest wci
lotniczych.

Źo

wymieniany jako główny czynnik przyczyniaj cy się do wypadków

krytycznych

elementów

w

pilota u,

szczególnie

samolotów

wysokomanewrowych, zaliczyć mo na szybko ć przetwarzania informacji i czas reakcji
pilota. Celem badania była ocena wpływu przedłu onego przyspieszenia +4.5ż(z) oraz
przyspieszenia +6ż(z) o charakterystyce interwałowej na czas reakcji wzrokowo-ruchowej
oraz liczbę popełnianych błędów przez pilota.
W eksperymencie uczestniczyli piloci, podchor owie z Wy szej Szkoły Oficerskiej Sił
Powietrznych w Źęblinie w liczbie 58 mę czyzn (wiek 23-25). źkspozycji na przeci enia
+4.5G(z) w programie pierwszym czasowym poddano grupę ń8 pilotów, natomiast
w programie drugim interwałowym 4Ń pozostałych na przeci enia +6ż(z). Badania
przeprowadzono z wykorzystaniem wirówki przeci eniowej Wojskowego Instytutu
Medycyny Lotniczej. Zadaniem badanych było udzielenie szybkiej i dokładnej odpowiedzi
na generowany losowo i prezentowany w obwodowym polu widzenia bodziec wietlny
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podczas ekspozycji na przyspieszenie. Do pomiaru czasu reakcji oraz jej poprawno ci
wykorzystano system do analizy wzrokowo-ruchowej zainstalowany w gondoli wirówki.
Analiza wyników badania wykazała znacz cy wpływ zarówno przyspieszenia przedłu onego
jak i o charakterystyce interwałowej na czas reakcji prostej oraz poprawno ć odpowiedzi.
Wynik analizy porównawczej post hoc wskazuje na istotny statystycznie przyrost czasu
reakcji podczas ekspozycji na przyspieszenie oraz jego spadek do warto ci kontrolnych
po ustaniu bod ca przeci eniowego. Nie stwierdzono statystycznie istotnej ró nicy między
czasem reakcji pilotów z krótkim i długim czasem ekspozycji na przeci enie oraz
„wysokim” i „niskim” poziomem tolerancji na przyspieszenia. Pomiar czasu reakcji prostej
oraz poprawno ci odpowiedzi mog być wiarygodnym wska nikiem wydajno ci pilotów
samolotów wysokomanewrowych. Wzrost czasu reakcji mo e mieć zastosowanie
do okre lania poziomu tolerancji na przyspieszenia.
Słowa kluczoweŚ czas reakcji, tolerancja przeci e +ż(z)
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Sympozjum nr 17: ZASTOSOWANIA METOD NEUROOBRAZOWANIA
W BADANIACH PSYCHOLOGICZNYCH
Organizator:
Wojciech Dragan
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Dyskutant:
Artur Marchewka
Pracowania Obrazowania Mózgu, Centrum Neurobiologii, Instytut Biologii Źo wiadczalnej
im. M. Nenckiego PAN

Streszczenie sympozjum:
Proponowane sympozjum ma na celu z jednej strony zaprezentowanie podstawowych technik
i metod analizy zwi zanych z obrazowaniem za pomoc rezonansu magnetycznego, z drugiej
za strony przedstawienie ró nych potencjalnych obszarów wykorzystania tych procedur
w badaniach psychologicznych.
Słowa kluczowe: metody neuroobrazowania, badania psychologiczne

Wyst pieniaŚ
1. Jarosław Michałowski1, Christiane A. Pane-Farre2, Alfons O. Hamm2
1

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

2

Institute of Psychology, University of Greifswald

Jak strach wpływa na czujno ć i selektywno ć uwagi – badania z u yciem
potencjałów wywołanych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
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2. Monika Riegel1, Artur Marchewka1, Anna Grabowska2
1

Pracowania Obrazowania Mózgu, Centrum Neurobiologii, Instytut Biologii

Źo wiadczalnej im. M. Nenckiego PAN
2

Pracownia Psychofizjologii, Zakład Neurofizjologii, Instytut Biologii Źo wiadczalnej

im. Nenckiego PAN
Nencki

Affective

Word

List

(NAWL)

–

badania

behawioralne

oraz

z zastosowaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
3. Wojciech Dragan1, Jens Preussner2
1

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

2

McGill University

Neuronalne korelaty cech temperamentu wyró nionych w Regulacyjnej Teorii
Temperamentu
4. Łukasz Bola1, Katarzyna Siuda2, Małgorzata Papli ska2, Ewa Sumera2,
Katarzyna Jednoróg3, Marcin Szwed2
1

Uniwersytet Warszawski

2

Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie

3

Pracowania Obrazowania Mózgu, Centrum Neurobiologii, Instytut Biologii

Źo wiadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Czytaj c wzrokiem i dotykiemŚ neuroplastyczno ć zachodz ca u osób widz cych
w trakcie nauki czytania alfabetem brajla
5. Katarzyna Jednoróg
Pracowania

Obrazowania Mózgu,

Centrum

Neurobiologii,

Instytut

Biologii

Źo wiadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Poznawcze i neuronalne korelaty rodzinnego ryzyka dysleksji u dzieci
rozpoczynaj cych nauk czytania
6. Kamila Jankowiak-Siuda1, Krystyna Rybarczyk1, Łukasz uławski2
1

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej

2

Pracowania Obrazowania Mózgu, Centrum Neurobiologii, Instytut Biologii

Źo wiadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Modulatory empatii bólu
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Jarosław Michałowski, Christiane A. Pane-Farre, Alfons O. Hamm
Jak strach wpływa na czujno ć i selektywno ć uwagi – badania z u yciem potencjałów
wywołanych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
Wy szy poziom czujno ci i selektywna uwaga mog

zwiększać ryzyko powstawania,

generalizacji i utrzymywania się reakcji strachu i prowadzić do powstawania i utrwalania się
zaburze

lękowych. Źokładne zbadanie relacji między poziomem strachu a wy ej

wymienionymi procesami poznawczymi powinno prowadzić do udoskonalenia sposobów
zapobiegania i leczenia zaburze

lękowych. W prezentowanych badaniach zastosowano

metody potencjałów wywołanych oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w celu
zbadania wła ciwo ci procesów poznawczych arachnofobików w trakcie prezentacji serii
zdjęć. Przedstawione zostan

wyniki kilku eksperymentów maj cych na celu zbadanie

interakcji pomiędzy arachnofobi a czujno ci i selektywn uwag , w których rejestracja
potencjałów wywołanych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego odbywała się
w ró nych warunkach eksperymentalnychŚ bezpiecznych (prezentacja zdjęć neutralnych)
zagra aj cych specyficznych (prezentacja zdjęć neutralnych i zdjęć paj ków) oraz
zagra aj cych niespecyficznych (prezentacja zdjęć neutralnych oraz zdjęć przedstawiaj cych
przemoc i ofiary wypadków). Prezentowane badania dowodz , e znalezienie się w sytuacji
oczekiwania bod ców lękotwórczych prowadzi do mobilizacji zasobów organizmu w postaci
ogólnie zwiększonej aktywno ci kory wzrokowej oraz okolic układu limbicznego. źfekt ten
wskazuje na stan zwiększonej czujno ci, który mo na zaobserwować, gdy tylko kontekst
zostanie skojarzony z bod cami lękotwórczymi, nawet przy ewidentnym braku zagro enia.
Nasze badania wskazuj ,

e efekt ten nie występuje jedynie w całkiem bezpiecznych

warunkach, tj. nieskojarzonych z bod cami lękotwórczymi. Ponadto w naszych badaniach
wykazali my, e pierwszy etap selekcji bod ców zagra aj cych do dalszego przetwarzania
odbywa się ju

na poziomie analizy percepcyjnych wła ciwo ci materiału wzrokowego

(tj. 2ŃŃ ms po pojawieniu się bod ca). Opisane cechy procesów poznawczych mog mieć
wpływ na utrzymywanie się a nawet wzmacnianie i generalizację reakcji strachu.
Słowa kluczoweŚ strach, czujno ć uwagi, selektywno ć uwagi, potencjały wywołane,
funkcjonalny rezonans magnetyczny
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2. Monika Riegel, Artur Marchewka, Anna Grabowska
Nencki Affective Word List (NAWL) – badania behawioralne oraz z zastosowaniem
metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
W

badaniach

emocji

z

zastosowaniem

zarówno

metod

behawioralnych,

jak i neuroobrazowania, jednym z kluczowych zada eksperymentatora jest kontrolowany
dobór odpowiednich bod ców wzbudzaj cych okre lone stany emocjonalne. Jak dot d w
kilku językach stworzono wystandaryzowane bazy bod ców werbalnych nacechowanych
emocjonalnie, jednak brakowało odpowiedniej bazy w języku polskim.
W czasie prezentacji opowiem o procedurze opracowania bazy Nencki Affective Word List
(NAWL) (Riegel i in., 2014, w recenzji). NAWL to adaptacja kulturowa niemieckiej bazy,
Berlin Affective Word List-Reloaded (BAWL-R) (Võ i in., 2ŃŃ9), składaj ca się z 29Ń2
emocjonalnych i neutralnych słów z kontrolowanymi parametrami psycholingwistycznymi,
takimi jak często ć występowania, liczba liter i forma gramatyczna. Słowa bazy NAWL
zostały wystandaryzowane na populacji 266 osób badanych (ń3Ń mę czyzn, ń36 kobiet)
w wieku 20-52 lat (M=23,70ś SŹ=4,99), głównie pochodzenia polskiego, z uwzględnieniem
wymiarów emocjiŚ znaku i pobudzenia, a tak e wyobra alno ci.
Wystandaryzowana baza NAWL znajduje zastosowanie w prowadzeniu szerokiego spektrum
bada eksperymentalnych na populacji polskiej, umo liwi tak e badania międzykulturowe.
W ostatniej czę ci wyst pienia przedstawię wstępne wyniki bada z zastosowaniem bazy
NAWL oraz metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.
Słowa kluczoweŚ bod ce werbalne, znak emocji, pobudzenie, wyobra alno ć

3. Wojciech Dragan, Jens Preussner
Neuronalne korelaty cech temperamentu wyró nionych w Regulacyjnej Teorii
Temperamentu
W Regulacyjnej Teorii Temperamentu Strelaua zakłada się biologiczne uwarunkowanie cech
temperamentu. Z wyj tkiem bada prowadzonych w paradygmacie genetyki zachowania,
niewiele jest analiz potwierdzaj cych to zało enie. W prezentowanym wyst pieniu omawiane
będ rezultaty badania dotycz cego neuronalnych korelatów dwóch z wyró nionych przez
Strelaua wymiarów – reaktywno ci emocjonalnej i aktywno ci. Badanie wykonano na próbie
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48. zdrowych psychicznie osób (23 kobiet i 25 mę czyzn). Źo pomiaru cech temperamentu
wykorzystano kwestionariusz FCZ-KT Zawadzkiego i Strelaua, występowanie zaburze
psychicznych oceniano za pomoc wywiadu ustrukturyzowanego WHO-CIŹI. żrupy osób
wyró nionych ze względu na poziom reaktywno ci emocjonalnej i aktywno ci porównywano
pod k tem aktywno ci mózgu w trakcie procedury stresu społecznego Montreal Imaging
Stress Task (MIST) oraz w trakcie prezentacji zdjęć nacechowanych emocjonalnie.
Prezentowane bod ce pochodziły z bazy Nencki Affective Picture System (NAPS). Ocenę
aktywno ci mózgowej prowadzono przy zastosowaniu techniki funkcjonalnego rezonansu
magnetycznego (fMRI).
Słowa kluczoweŚ regulacyjna Teoria Temperamentu, neuronalne korelaty cech temperamentu

4. Łukasz Bola, Katarzyna Siuda, Małgorzata Papli ska, Ewa Sumera, Katarzyna
Jednoróg, Marcin Szwed
Czytaj c wzrokiem i dotykiemŚ neuroplastyczno ć zachodz ca u osób widz cych
w trakcie nauki czytania alfabetem brajla
Badania osób niewidomych sugeruj , e przetwarzanie językowe mo e anga ować korę
wzrokow . źfekt ten jest obserwowany nawet w przypadku dotykowego charakteru zada ,
np. czytania alfabetem brajla. Stoi to w sprzeczno ci z klasyczn , modularn

teori

funkcjonowania mózgu, zakładaj c , e kora mózgowa jest podzielona na regiony ci le
przypisane poszczególnym zmysłom. Powy sze badania zostały przeprowadzone na osobach
niewidomych, których centralny system nerwowy rozwija się inaczej ni u osób widz cych,
z powodu deprywacji wzrokowej. Niezwykle istotnym zagadnieniem wydaje się zbadanie
mo liwo ci generalizacji opisanych wyników na populacje osób widz cych. Był to cel
naszego projektu nauki czytania dotykowego. Przebadane zostały 34 widz ce osoby –
nauczyciele brajla i studenci tyflopedagogiki, rozpoznaj cy wzrokowo litery brajlowskie,
ale niepotrafi cy czytać dotykowo. W skanerze MRI badani czytali słowa w alfabecie
łaci skim, brajlu wzrokowym oraz dotykowym w zestawieniu z zadaniami kontrolnymi.
W celu prze ledzenia zmian strukturalnych zastosowali my tak e metody Diffusion Tensor
Imaging oraz Voxel-Based Morphometry. Po pierwszym badaniu MRI, uczestnicy rozpoczęli
sze ciomiesięczny kurs czytania dotykowego, po którym wzięli udział w identycznych
skanach. Podczas wyst pienia przedstawione zostan wyniki pierwszej serii skanerowej oraz
wstępne wyniki serii drugiej. W pierwszej serii skanów zaobserwowali my silniejsz
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aktywację Obszaru Żormy Wzrokowej Słowa (Visual Word Form Area), w korze wzrokowej,
podczas czytania brajla wzrokowo ni w trakcie czytania alfabetu łaci skiego. Pojawiły się
tak e silne aktywacje w lewym dolnym zakręcie czołowym, bru dzie oczodołowej oraz
w płacikach ciemieniowych, sugeruj ce zaanga owanie uwagi w czytaniu brajla wzrokowo.
Kontrast czytanie dotykowe versus kontrola nie ujawnił adnych aktywacji. Źodatkowe
badanie najszybciej ucz cych się osób w połowie kursu ujawniło aktywacje zwi zane
z czytaniem dotykowym - w rodkowym zakręcie potylicznym, zwłaszcza lewym, w lewym
dolnym zakręcie czołowym, w płacikach ciemieniowych. Zaobserwowali my równie
komplementarne

zmiany

przystosowywanie

się

strukturalne.

obszarów

Wyniki

te

mog

potyliczno-skroniowych

do

sugerować
czytania

stopniowe
dotykowego.

Przedstawiony projekt demonstruje, jak metody neuroobrazowania oraz testy behawioralne
mog uzupełniać się w celu pełniejszego opisu zło onych procesów psychologicznych.
Słowa kluczoweŚ neuroplastyczno ć, alfabet brajla, osoby widz ce

5. Katarzyna Jednoróg
Poznawcze

i

neuronalne

korelaty

rodzinnego

ryzyka

dysleksja

u

dzieci

rozpoczynaj cych nauk czytania
Czytanie jest zdolno ci niezbędn dla człowieka yj cego we współczesnej cywilizacji.
Jednak niektóre intelektualnie sprawne dzieci napotykaj ogromne trudno ci w opanowaniu
umiejętno ci czytania, bez wyra nej zewnętrznej przyczyny. W prezentowanym wyst pieniu
omawiane będ

rezultaty badania dotycz cego wczesnych korelatów rodzinnego ryzyka

dysleksji. W badaniu uczestniczyło ponad 5Ń dzieci, których rodzice i/lub rodze stwo
deklarowali problemy z czytaniem oraz grupa dzieci w podobnym wieku bez historii
problemów z czytaniem w rodzinie. Wszystkie dzieci uczęszczały do klas pierwszych lub
zerówek. Zastosowano baterię testów papier-ołówek mierz cych wczesne zdolno ci czytania
(np. znajomo ć liter, czytanie prostych słów i pseudosłów) oraz baterię testów
komputerowych w formie gier badaj cych specyficzne zdolno ci poznawcze istotne
dla poprawnego

czytania

(np.

zdolno ci

fonologiczne,

uwagi

przestrzennej

czy

automatyzacji). Ocenę aktywno ci mózgu w zadaniach zwi zanych z czytaniem
przeprowadzono przy u yciu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).
Słowa kluczoweŚ dysleksja, korelaty rodzinnego ryzyka dysleksji
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6. Kamila Jankowiak-Siuda, Krystyna Rybarczyk, Łukasz uławski
Modulatory empatii bólu
Empatia jest procesem dynamicznym. Liczne wyniki bada , głównie dotycz ce empatii bólu
pokazuj ,

e poziom empatii zmienia się w zale no ci od obecno ci czynników

moduluj cych. Źo nich zalicza się intensywno ć bod ca (stymulacji), stopie przejawianej
emocji u osoby cierpi cej, czy te kontekst sytuacyjny. Poziom empatii jest szczególnie
wysoki, gdy obserwowana osoba doznaje ostrego, przypadkowego bólu i wyra a go na twarzy
bardzo intensywnie. W ród czynników moduluj cych szczególne znaczenie ma płeć. Wyniki
bada

z zastosowaniem ró nych technik do badania mózgu wskazuj

na ró nice

neuroanatomiczne i fizjologiczne w budowie układu neuronów lustrzanych, który stanowi
biologiczne podło e empatii. Jak dot d niewiadomo jak na empatyczn reakcję wpływaj
cechy osoby, z któr się empatyzujemy. Celem głównym badania jest scharakteryzowanie
neuronalnego podło a empatii bólu w zale no ci od atrakcyjno ci i płci osoby, z któr się
empatyzujemy. Prowadzone badania z wykorzystaniem dwóch metodŚ funkcjonalnego
rezonansu magnetycznego i bada

kwestionariuszowych pozwol

m.in.Ś odpowiedzieć

na pytania dotycz ce aktywacji obszarów mózgowych odpowiedzialnych za empatię bólu
u osób badanych, w czasie ogl dania bólu wyra anego przez osoby atrakcyjne i nieatrakcyjne
w zale no ci od płci osoby obserwowanej. Ponadto ciekawe jest zweryfikowanie tych danych
w badaniach kwestionariuszowych i wskazanie czy istniej zale no ci między poziomem
aktywno ci mózgowych o rodków empatii a wynikiem skal mierz cych empatię.
Słowa kluczoweŚ empatia, neuronalne podło e empatii bólu, neurony lustrzane
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Sympozjum nr 18: PSYCHOLOGIA PRACY I ORGANIZACJI
Organizator:
Anna Maria Zawadzka
Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski
Dyskutant:
Bohdan Ro nowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie sympozjum:
Sympozjum po więcone jest problematyce postaw i zachowa w organizacji, zwi zanych
z dobrostanem

i

efektywno ci

pracowników.

Sympozjum

dotyczy

zagadnienia

zaanga owania w pracę w aspekcie stylu orientacji zawodowej i poczucia wpływu
pracownika, podejmuje tematykę uwarunkowa

zachowa

obywatelskich w organizacji

i zwi zków przekonania o poczuciu posiadania wolnej woli z wybranymi cechami
i postawami pracowników oraz przedstawia zagadnienie determinant i profilaktyki
pracoholizmu.
Słowa kluczoweŚ psychologia pracy i organizacji

Wyst pieniaŚ
1. Bohdan Ro nowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Styl orientacji zawodowej a zaanga owanie w prac w wolontariacie studenckim
2. Joanna Czarnota-Bojarska
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Organizacyjne ródła zachowa obywatelskich w organizacji (OCB)
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3. Anna Szabowska-Walaszczyk1,2, Andrzej Brzozowski2
1

Uniwersytet żda ski

2

Barometr Zaanga owania

„Mog

wszystkoĄ”Ś

o

zwi zkach

poczucia

wpływu

(empowerment)

i zaanga owania pracowników
4. Aleksandra Tokarz, Sabina Jochymek, Diana Malinowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Interwencje psychologiczne dotycz ce pracoholizmuŚ stan obecny i rekomendacje
na przyszło ć
5. Diana Malinowska, Aleksandra Tokarz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Wymiary pracoholizmu a determinanty motywacyjne i jako ć yciaŚ badania
eksploracyjne
6. Blanka Kondratowicz-Nowak1, Anna Maria Zawadzka2, Jakub Wierzbicki3,4
1

Lohmann Polska

2

Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski

3

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4

Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu

Przekonanie o posiadaniu wolnej woli i jego korelaty w kontek cie pracy
i organizacji

7. Nina Andersz, Katarzyna Wojtkowska
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Polska adaptacja narz dzi z obszaru psychologii organizacji i pracyŚ Survey
of Perceived Organizational Support i Work-Family Linkage Questionaire
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Bogdan Ro nowski
Styl orientacji zawodowej a zaanga owanie w prac w wolontariacie studenckim
Wolontariat to specyficzna forma zatrudniania pracowników stale rosn cy segment
pracuj cych. Źominuj c charakterystyk tej grupy jest nie występowanie podstawowego
narzędzia motywowania pracowników – płacy. Źlatego wa ne jest lepsze poznanie
mechanizmów motywacyjnych w tym segmencie pracuj cych osób. W badaniach
wykorzystano modeleŚ zaanga owania w pracę (Schaufeli, Salanova, żonzález-Romá,
Bakker, 2ŃŃń) oraz stylów orientacji zawodowej (Bellah i in., ń985ś Wrze niewski i in.,
1997).
W badaniach na ponad 6ŃŃ osobowej grupie wolontariuszy studenckich starano się sprawdzić
wpływ

niektórych

czynników osobistych

e na zaanga owanie w prace maj

na motywację

do pracy. Stwierdzono,

wpływ nie tylko warto ci (orientacja na słu bę),

ale równie korzy ci pozamaterialne.
Słowa kluczoweŚ styl orientacji zawodowej, wolontariat studencki

2. Joanna Czarnota-Bojarska
Organizacyjne ródła zachowa obywatelskich w organizacji (OCB)
Zachowania obywatelskie w organizacji (Organizational Citizenship Behavior – OCB) s
badane od lat 80. XX wieku. Definicja, zaproponowana prze Organa (1988) opisuje OCB jako
„indywidualne zachowanie, które jest dobrowolne, bezpo rednio ani jawnie nie uwzględniane
w systemie wynagrodze , ale które wspomaga efektywne działanie organizacji”.
Najwa niejszym pytaniem, którym zajmuj się teoretycy i badacze jest ródło czy przyczyna
takich zachowa . Pocz tkowo uznawano, e najwa niejszym czynnikiem jest satysfakcja
z pracy. Obecnie badane s tak e inne mo liwe ródła, m.in. identyfikacja z organizacj
i dopasowanie człowiek – organizacja. Obie te zmienne s istotnie te zwi zane z satysfakcj .
W prezentowanym badaniu planowano porównanie stopnia, w jakim OCB jest wyja niane
przez zadowolenie z pracy, identyfikację organizacyjn

i dwa rodzaje dopasowaniaŚ

suplementarne i komplementarne. Źopasowanie suplementarne to zgodno ć warto ci i norm
osoby i organizacji. Dopasowanie komplementarne jest wzajemnym zaspokojeniem potrzeb.
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W przeprowadzonym badaniu kwestionariuszowym uczestniczyło ń8ń osób. Analizy
pokazały,

e najsilniej z obywatelskimi zachowaniami w organizacji zwi zane jest

dopasowanie suplementarne i identyfikacja organizacyjna.
Wyniki te s zgodne z wnioskami płyn cymi z Teorii To samo ci Społecznej, które mówi ,
e zadowolenie, poczucie zaspokojenia potrzeb, a tak e zachowania na rzecz grupy s raczej
konsekwencj poczucia identyfikacji z grup i wspólnoty norm i przekona , ni potrzeba
odwzajemnienia, oparta na bezpo redniej ocenie zaspokojenia potrzeb.
Słowa kluczoweŚ zachowania obywatelskie w organizacji, ródła

3. Anna Szabowska-Walaszczyk, Andrzej Brzozowski
„Mog

wszystkoĄ”Ś o zwi zkach poczucia wpływu (empowerment) i zaanga owania

pracowników
Zaanga owanie pracowników jest okre lane mianem formy dobrostanu w kontek cie pracy,
poniewa wi e się pozytywnymi emocjami, zadowoleniem z ycia jak równie lepsz ocen
własnego zdrowia (por. Schaufeli i in., 2006; Szabowska-Walaszczyk, Zawadzka,
Brzozowski, 2013).
Z tego powodu niezwykle wa ne jest poszukiwanie czynników kształtuj cych zaanga owanie
w celu odpowiedniego modelowania rodowiska pracy. Źotychczasowe badania wskazuj ,
e zaanga owanie w pracę wi e się między innymi z samoregulacj

o nastawieniu

promocyjnym, autonomi , poczuciem własnej skuteczno ci, w efekcie prowadz c
do zwiększonej inicjatywy i proaktywno ci (Sonnentag, 2ŃŃ3ś Hakanen i in., 2006; Bakker,
2011; Szabowska-Walaszczyk, Zawadzka, 2013).
W zwi zku z badaniami poprzedników postanowiono zweryfikować, czy poczucie wpływu
(empowerment) pozytywnie wi e się z zaanga owaniem pracowników oraz podejmowaniem
przez pracowników zachowa wykraczaj cych poza obowi zki.
W badaniu uwzględniono dwa rodzaje poczucia wpływu – 1) psychiczne (psychological) –
zwi zane z indywidualnym przekonaniem pracownika o mo liwo ci efektywnego
oddziaływania na otoczenie oraz 2) strukturalne (structural) – zwi zane z posiadaniem
rzeczywistych zasobów (jak informacje), co mo e być zale ne od zajmowanego stanowiska
(por. Kanter, 1993; Spreitzer, 1995; Bugdol, 2006). Analizy przeprowadzono na grupie
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960 osób pracuj cych na terenie Polski (wiek M=42; SŹ=ńŃś 29% kobiety, 7ń% mę czy ni).
Respondenci zajmowali stanowiska od wykonawczych produkcyjnych i biurowych, przez
specjalistyczne po kierowniczeŚ liniowe (np. brygadzista), redniego (mistrz, kierownik)
i najwy szego szczebla (dyrektor).
Wyniki badania potwierdzaj , e zarówno poczucie wpływu o charakterze strukturalnym
(zajmowane stanowisko i posiadane zasoby), jak i indywidualnie posiadane przekonanie
o mo liwo ci oddziaływania w rodowisku pracy pozytywnie wi

się z zaanga owaniem

w pracę oraz proaktywno ci .
Słowa kluczoweŚ poczucie wpływu, zaanga owanie pracowników

4. Aleksandra Tokarz, Sabina Jochymek, Diana Malinowska
Interwencje psychologiczne dotycz ce pracoholizmuŚ stan obecny i rekomendacje
na przyszło ć
Cele referatu obejmuj krytyczn analizę interwencji dotycz cych pracoholizmu opisanych
w literaturze, wskazanie dalszego ich rozwoju, a tak e przedstawienie rekomendacji
w zakresie warunków skuteczno ci takich oddziaływa . Bior c pod uwagę zidentyfikowane
w badaniach negatywne zwi zki pracoholizmu z jako ci

funkcjonowania w ró nych

obszarach, problematyka ta wydaje się być niezwykle wa na. Co więcej, zgodnie
z niektórymi ródłami, mo e ona dotyczyć nawet 3Ń% populacji. Analiza dotychczasowych
interwencji będzie prowadzona w podziale na następuj ce kryteriaŚ koncepcje pracoholizmu,
typy zasobów uwzględniane w interwencjach, status interwencji, faza interwencji, poziom
interwencji (intra- i inter-indywidualny). Wskazane zostan następuj ce kierunki rozwoju
opisywanych interwencjiŚ uwzględniane w oddziaływaniach ró nych przejawów zjawiska
(behawioralnych, poznawczych i emocjonalnych), w tym nie tylko negatywnych,
uwzględnianie czynników motywacyjnych, które maj
pracoholizmu, dopasowywanie działa
do innych

zjawisk

nosz cych

istotn

rol

w wyja nianiu

interwencyjnych do faz jego rozwoju (w analogii

cechy

uzale nienia)

oraz

na pracoholika, jak i na rodowisko, w którym on funkcjonuje.
Słowa kluczoweŚ pracoholizm, interwencje psychologiczne
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oddziaływanie

zarówno

5. Diana Malinowska, Aleksandra Tokarz
Wymiary pracoholizmu a determinanty motywacyjne i jako ć

yciaŚ badania

eksploracyjne
Celem prezentowanego badania była identyfikacja motywacyjnych determinant pracoholizmu
i okre lenie zwi zku między pracoholizmem a zadowoleniem z

ycia. W badaniu

wykorzystano koncepcję pracoholizmu Ng, Sorensen i Żeldmana (2ŃŃ7), w której wyró nia
się trzy wymiary tego zjawiskaŚ behawioralny, poznawczy i emocjonalny. Wykorzystane
w badaniu techniki analizy danych obejmowały eksplorację zwi zków pomiędzy zmiennymi
oraz

modelowanie

uwzględniaj ce

równa

rolę

celów,

strukturalnych.
orientacji

Zbudowano

motywacyjnej,

trzy

modele

warto ci,

a

strukturalne

tak e

kryzysu

w warto ciowaniu w wyja nianiu trzech wymiarów pracoholizmu i ich zwi zków z jako ci
ycia. Mediatorem relacji pomiędzy wymiarami pracoholizmu a jako ci
kryzys w warto ciowaniu. Wyniki badania wskazuj ,

ycia była zmienna

e czynniki motywacyjne mog

odgrywać istotn rolę w wyja nianiu pracoholizmu, a dla oceny jako ci ycia u pracoholików
istotna jest obecno ć kryzysu w warto ciowaniu.
Słowa kluczoweŚ pracoholizm, czynniki motywacyjne, jako ć ycia

6. Blanka Kondratowicz-Nowak, Anna Maria Zawadzka, Jakub Wierzbicki
Przekonanie o posiadaniu wolnej woli i jego korelaty w kontek cie pracy i organizacji
Pytaniem, jakie powraca w badaniach psychologów po latach (Źawid, 1927) jest, pytanie
o wpływ przekonania o wolnej woli na zachowania ludzi. Z bada
psychologów wynika,

ameryka skich

e przekonanie o wolnej woli wpływa na spadek zachowa

agresywnych i wzrost zachowa prospołecznych (Baumeister i in., 2ŃŃ9) a tak e na spadek
chęci oszukiwania (Vohs, Schooler, 2ŃŃ8). W kontek cie pracy i organizacji ustalono,
e przekonanie o wolnej woli wi e się z efektywno ci w pracy i nadziej na sukces w pracy
(Stillman i in., 2010).
Celem przeprowadzonych bada była analiza wybranych korelatów przekonania o posiadaniu
wolnej woli. Badanie pierwsze przeprowadzono na grupie pracowników firm z województwa
pomorskiego (N=2ń4). W badaniu tym sprawdzano zwi zki przekonania o posiadaniu wolnej
woli z nadziej na sukces, samoocen oraz zadowoleniem z ycia oraz sprawdzano czy
istniej

zwi zki pomiędzy przekonaniem o wolnej woli a wykształceniem pracownika
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i wielko ci

firmy, w jakiej pracuje. W badaniu posłu ono się polsk

wersj

podskali

przekonania o wolnej woli kwestionariusza FAD plus autorstwa Paulhusa i Margessona
(1994), Kwestionariuszem nadziei na sukces autorstwa Łaguny, Trzebi skiego i Zięby
(2ŃŃ5), Źrabin Cantrila (ń965) i skal Rosenberga SźS. W badaniu 2 przetestowano zwi zki
przekonania o posiadaniu wolnej woli z poczuciem umiejscowienia kontroli i preferowanymi
warto ciami. Sprawdzono tak e, na ile przekonanie o posiadaniu wolnej woli koreluje
z poczuciem wykonywania pracy zgodnej z typem studiów badanych osób. Zbadano
pracuj cych studentów (N=338) z uczelni województw – pomorskiego i wielkopolskiego.
W badaniu posłu ono się podskal przekonania o wolnej woli Kwestionariusza ŻAŹ plus,
Kwestionariuszem I-E – umiejscowienia kontroli Rottera (w adaptacji Karyłowskiego ń998)
oraz Portretowym kwestionariuszem warto ci PVQ Schwartza (w adaptacji Cieciucha,
Zaleskiego, 2010).
Uzyskane wyniki wskazały, e przekonanie o posiadaniu wolnej woli koreluje pozytywnie
z samoocen , nadziej na sukces i zadowoleniem z przyszłego ycia (badanie ń) oraz koreluje
bardzo istotnie pozytywnie z warto ciami samokierowania, osi gnięć,

yczliwo ci

i bezpiecze stwa i z poczuciem umiejscowienia kontroli oraz zgodno ci wykonywanej pracy
ze studiami (badanie 2).
Słowa kluczoweŚ przekonanie o wolnej woli, praca, organizacja

7. Nina Andersz, Katarzyna Wojtkowska
Polska adaptacja narz dzi z obszaru psychologii organizacji i pracyŚ Survey of Perceived
Organizational Support i Work-Family Linkage Questionnaire
Postrzegane wsparcie organizacyjne (Perceived Organizational Support – POS) jest
definiowane jako stopie przekonania pracownika, e organizacja docenia jego zasługi oraz
troszczy się o jego samopoczucie (źidenberger, Huntington, Hutchison, Sowa, 1986).
Z zało e teorii wymiany społecznej wynika, e pracownicy do wiadczaj cy wsparcia chc
odwdzięczyć się za nie dobrze wykonuj c pracę. Wyniki bada wskazuj na znacz cy wpływ
POS na ogólny stan zdrowia, wypalenie i psychologiczny dobrostan. Wsparcie organizacyjne
mo e być czynnikiem wpływaj cym na uzyskiwanie równowagi pomiędzy pełnionymi rolami
w rodzinie i pracy. W przypadku jednoczesnego pełnienia roli rodzinnej i zawodowej jako ć
funkcjonowania w jednej z ról wpływa na wybór strategii postępowania w drugiej. Wyró nia
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się trzy sposoby ł czenia sfery zawodowej z prywatn Ś przenikanie, kompensację oraz
segmentację. W przypadku przenikania mo na wyró nić wpływ zarówno pozytywny jak
i negatywny. Kompensacja zakłada tendencję do anga owania się w rolę, która jest ródłem
większej satysfakcji. Trzeci sposób – segmentacja – to niezale ne funkcjonowanie jednostki
w roli rodzinnej i zawodowej. Źominuj cy sposób na pogodzenie obowi zków z obu sfer
wpływa na jako ć ycia, zadowolenie z ycia zawodowego i rodzinnego oraz na nasilenie
objawów wypalenia zawodowego. W badaniu przeprowadzono adaptację do warunków
polskich kwestionariuszy badaj cych oba opisane zjawiska. Kwestionariusz Postrzeganego
Wsparcia Organizacyjnego (Survey of Perceived Organizational Support – SPOS) obejmuje
36 pyta o przekonania na temat działa organizacji w wspieraniu pracowników. Rzetelno ć
wewnętrzna mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha wyniosła w badaniu oryginalnym
0,97. Work-Family Fit Questionnaire pozwala ocenić, który z trzech sposobów ł czenia ycia
rodzinnego i zawodowego preferuje osoba badana. Składa się z 27 pozycji opisuj cymi
wzajemne relacje między pełnionymi rolami rodzinnymi i zawodowymi. Warto ci
współczynnika alfa Cronbacha dla pięciu skal wyniosły w badaniu oryginalnym od 0,68
do 0,8Ń. Pozostałe wykorzystane narzędzia to Kwestionariusz Źopasowania Pracy i Rodziny
w adaptacji B. Lachowskiej (2ŃŃ8), słu cy do pomiaru konfliktu i facylitacji we wzajemnych
relacjach roli rodzinnej i zawodowej, skala do pomiaru satysfakcji z pracy (CzarnotaBojarska, 2ŃńŃ), oraz skala satysfakcji z ycia (SWLS) w adaptacji Juczy skiego (2ŃŃ9).
Najwa niejszym pytaniem, na które miało odpowiedzieć badanie było czy istniej zwi zki
pomiędzy postrzeganym wsparciem organizacyjnym a wyborem strategii uzyskiwania
równowagi praca-rodzina, konfliktem i facylitacj ról rodzinnych i zawodowych, a tak e
odczuwan satysfakcj

z

ycia i pracy? Oczekiwano pozytywnych zwi zków pomiędzy

poziomem POS a satysfakcj
i kompensacji braków w

z pracy, nasileniem przenikania pozytywnego z pracy

yciu rodzinnym oraz nasileniem facylitacji praca-rodzina.

Oczekiwano negatywnych zwi zków pomiędzy poziomem POS a negatywnym przenikaniem
z pracy i nasileniem konfliktu praca-rodzina. Przebadano grupę 3ŃŃ pracowników biurowych
przy

zachowaniu

pełnej

anonimowo ci.

Potwierdzono

warto ci

psychometryczne

adaptowanych narzędzi i większo ć hipotez.
Słowa kluczoweŚ postrzegane wsparcie organizacyjne, konflikt praca-rodzina, facylitacja
praca-rodzina, satysfakcja z pracy, satysfakcja z ycia
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Sympozjum nr 19: TWÓRCZO Ć I INNOWACYJNO Ć W źŹUKACJI –
PERSPEKTYWA PSYCHOLOGICZNA
Organizator:
Andrzej S kowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dyskutant:
Maria Ledzi ska
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Streszczenie sympozjum:
Psychologiczne badania procesu edukacji wskazuj na istotne znaczenie innowacyjno ci
i twórczo ci zarówno w obszarze metod jak i tre ci. Rozwój techniki i zmieniaj ce się
oczekiwania społeczne wobec kształcenia skłaniaj wszystkich uczestników procesu edukacji
do podejmowania nowych i oryginalnych prób modyfikowania zarówno jego form jak i tre ci.
Porównanie systemów edukacyjnych, a tak e psychologicznych aspektów kształcenia
w perspektywie międzynarodowej pozwala na dokonanie pogłębionej refleksji sprzyjaj c
tworzeniu innowacyjnych rozwi za . W sympozjum zaprezentowane będ

wyst pienia

dotycz ce ró nych zagadnie wa nych ze względu na aspekt innowacyjno ci i twórczo ci
w edukacji. Bogaty dorobek psychologii twórczo ci nie jest w stopniu satysfakcjonuj cym
wykorzystany w procesie edukacji. Powszechne funkcjonowanie takich terminów
jak twórczo ć, kreatywno ć i innowacyjno ć

wiadczy o du ym zapotrzebowaniu

na rozwi zania id ce w kierunku nowo ci i oryginalno ci. Prezentowane referaty dotyczyć
będ analizy istoty twórczo ci i innowacyjno ci w edukacji, psychologicznej charakterystyki
ucznia będ cego w centrum całego systemu, a tak e nauczyciela. Ponadto zaprezentowane
zostan

takie zagadnienia jakŚ wiedza i umiejętno ci meta – poznawcze, jako istotne

uwarunkowania efektywnej i innowacyjnej edukacji, konstruktywizm jako droga kształcenia
kreatywnego ucznia, a tak e edukacja ku m dro ci, sprzyjaj ca wszechstronnemu rozwojowi.
Zwrócenie uwagi na ucznia maj cego specyficzne potrzeby i mo liwo ci poznawcze pozwoli
na podkre lenie znaczenia indywidualizacji procesu edukacji.
Słowa kluczoweŚ edukacja, twórczo ć, innowacyjno ć
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Wyst pieniaŚ
1. Andrzej S kowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Twórczo ć i innowacyjno ć jako predykatory osi gni ć w edukacji
2. Ewa Czerniawska
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Konstruktywizm jako droga kształtowania innowacyjnego i kreatywnego uczenia
si
3. Maria Ledzi ska
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Wiedza i umiej tno ci meta-poznawcze jako jeden z warunków innowacyjno ci
4. Waldemar Klinkosz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Osi gni cia szkolne uczniów szkól gimnazjalnych i ich zainteresowania oraz
osobowo ć
5. Beata Łubianka
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kreatywny nauczyciel w edukacji osób zdolnych
6. Tomasz Knopik
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nauczanie m dro ci w edukacji osób zdolnych
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Andrzej S kowski
Twórczo ć i innowacyjno ć jako predykatory osi gni ć w edukacji
W referacie zaprezentowane zostan badania dotycz ce zwi zku twórczo ci z osi gnięciami
szkolnymi. Istnieje wiele dróg wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii twórczo ci
w procesie edukacji. Badania zwłaszcza w obszarze psychologii uczenia i nauczania wskazuj
na bliski zwi zek zdolno ci twórczych i postaw twórczych z osi gnięciami w uczeniu się
i nauczaniu. Kreatywno ć ucznia i nauczyciela mo e stanowić podstawę efektywno ci
kształcenia. Okazuje się jednak, e wymienione zdolno ci nie s wykorzystane w procesie
edukacji w stopniu zadawalaj cym. W referacie dokonana zostanie analiza przyczyn
niewykorzystania zdolno ci twórczych ucznia a zwłaszcza zjawiska zani onych osi gnięć
uczniów zdolnych (underachievers). Zaprezentowane zostan równie badania dotycz ce
twórczych postaw nauczycieli i wychowawców. Wyniki prowadzonych w omawianym
obszarze zainteresowania bada

wskazuj ,

e kreatywno ć nauczyciela i

ucznia

ma szczególne znaczenie w pewnych obszarach kształcenia. Źroga do wykorzystania
wspomnianych zdolno ci i kompetencji prowadzi poprzez poznanie specyfiki zdolno ci
twórczych w ró nych obszarach aktywno ci i wiedzy. Zaprezentowane badania wskazuj
na potrzebę rozpatrywania twórczo ci i innowacyjno ci w bliskim zwi zku z tre ciami
kształcenia i obszarami zainteresowania. Wa ne s równie dane empiryczne wskazuj ce
na zwi zek osi gnięć szkolnych ze specyficznymi cechami struktury motywacji osi gnięć
i osobowo ci ucznia. Analiza znaczenia twórczo ci i innowacyjno ci w edukacji powinna
uwzględniać współczesne badania z zakresu psychologii osobowo ci oraz psychologii ró nic
indywidualnych.
Słowa kluczoweŚ twórczo ć, innowacyjno ć, osi gnięcia w edukacji

2. Ewa Czerniawska
Konstruktywizm jako droga kształtowania innowacyjnego i kreatywnego uczenia si
Jaka jest rola edukacji w rozwoju indywidualnym i społecznym? Źo czego słu y szkoła?
Odpowiedzi na te pytania były odmienne w poszczególnych okresach historycznych, oraz
ró niły się ze względu na to, kto na nie odpowiadał. Aktualnie w psychologii nauczania
dominuje

podej cie

zakotwiczone

w

psychologii
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poznawczej.

W

odró nieniu

od tzw. tradycyjnego podej cia do nauczania, w nauczaniu wywodz cym się z nurtu
konstruktywistycznego, pierwszoplanow rolę odgrywa nie nauczyciel, ale ucz cy się i jego
aktywno ć poznawcza. żłównym celem nauczania jest sprawienie, aby ucz cy się potrafili
stosować sposoby my lenia i uczenia się charakterystyczne dla danej dyscypliny nauki oraz
nabywali umiejętno ci samokształcenia. Takie nauczanie bywa nazywane zorientowanym
na proces, gdy jego głównym przedmiotem zainteresowania s procesy wykorzystywane
przez ucz cych się oraz d enie do nauczania w spójno ci strategii my lenia i wiedzy
przedmiotowej, przez promowanie umiejscowionego uczenia się. Źzięki temu ucz cy się
mog rozwijać swoj innowacyjno ć i kreatywno ć, wykraczaj c poza reprodukcję zastanej
zewnętrznej wiedzy. W wyst pieniu ukazano szanse i zagro enia wynikaj ce z przyjmowania
konstruktywistycznego podej cia do nauczania.
Słowa kluczoweŚ konstruktywizm, uczenie się

3. Maria Ledzi ska
Wiedza i umiej tno ci meta-poznawcze jako jeden z warunków innowacyjno ci
Innowacyjno ć – rozumiana jako przekształcanie istniej cych mo liwo ci w nowe idee –
wymaga wiedzy oraz umiejętno ci okre lanych jako transferowalne (transferable).
Ich indywidualne i społeczne znaczenie podkre lali autorzy wielkich raportów edukacyjnych
20 wieku, w tym twórcy opracowania „źdukacja jest w niej ukryty skarb”, pracuj cy pod
kierunkiem J. Delorsa. Tymczasem zjawiska zwi zane z przemianami ogólno wiatowymi,
tj. wykładniczy przyrost liczby informacji oraz po piech, nie ułatwiaj nabywania zarówno
wiedzy o

wiecie, jak wiedzy i umiejętno ci okre lanych kategori

meta-poznania.

Wymienione deficyty odczuwane s przez wielu współczesnych jako dyskomfort i stanowi
jeden z hamulców innowacyjno ci.
Rozwa ania teoretyczne zilustrowano wynikami serii bada nad zwi zkiem między ogniwami
meta-poznania, tj. przekonaniami i umiejętno ciami meta-kognitywnymi a funkcjonowaniem
w warunkach informacyjnego przeci enia. Uzyskane rezultaty potwierdzaj regulacyjne
znaczenie samowiedzy i umiejętno ci uczenia się w rodowisku bogatym informacyjnie.
Kształtowanie wiedzy oraz umiejętno ci meta-poznawczych mo e wspierać innowacyjno ć
uczniów na wszystkich etapach edukacji.
Słowa kluczoweŚ innowacyjno ć, edukacja, wiedza, umiejętno ci meta-poznawcze
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4. Waldemar Klinkosz
Osi gni cia szkolne uczniów szkól gimnazjalnych i ich zainteresowania oraz osobowo ć
„W ród ró nych kategorii osi gnięć szczególne znaczenie i miejsce w badaniach
psychologicznych zajmuj osi gnięcia szkolne i akademickie oraz osi gnięcia zawodowe”
(Sękowski, 2ŃńŃ, s. 84). Powodzenie szkolne ogólnie rozumiane jest jako osi ganie dobrych
wyników w nauce przez uczniów, co wpływa na kształtowane przez nich obraz siebie
i samoocenę. Liczne badania koncentruj

się na poszukiwaniu tych wewnętrznych

wska ników, np. cech osobowo ci, które pomagaj

uczniom w rozwoju ich uzdolnie

i specyficznych zainteresowa . Referat stanowi prezentację problemu ujmuj cego zwi zek
osiagnięć szkolnych uczniów gimnazjum z ich zainteresowaniami oraz osobowo ci .
W badaniach wykorzystano „Kwestionariusz NŻŻI” (Ostendorf, Sommer, Weber, 2ŃŃ4ś
tłum. W.

Klinkosz)

oraz

„Inwentarz

Zainteresowa ”

(Żrydrychowicz,

Wojnarowska, Matuszewski, 1994). Wnioski wynikaj ce z bada
o prawidłowo ciach

w

zakresie

psychologii

ró nic

Jaworska,

rozszerzaj

indywidualnych

i

mog

wiedzę
być

wykorzystywane w praktyce psychologicznej i w edukacji. Ponadto zaprezentowane wyniki
bada wskazuj na istniej cy zwi zek efektów kształcenia uczniów gimnazjalnych z ich
zainteresowaniami i osobowo ci ujęt w modelu Wielkiej Pi tki.
Słowa kluczoweŚ osi gnięcia szkolne, uczniowie szkół gimnazjalnych, zainteresowania,
osobowo ć

5. Beata Łubianka
Kreatywny nauczyciel w edukacji osób zdolnych
Referat przedstawia znaczenie roli nauczycieli w edukacji uzdolnionych dzieci i młodzie y
ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w twórczych i innowacyjnych formach
nauczania. Analizuje tak e sposób, w jaki nauczyciele mog doskonalić swe kompetencje
w zakresie pracy z uzdolnionymi uczniami.
Integraln czę ci procesu tworzenia i realizacji form pracy z uczniem zdolnych s ich
nauczyciele. Przy współpracy z psychologiem, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami,
rozpoznaj

w uczniach ponadprzeciętne zdolno ci, monitoruj

odpowiednich rozwi za

edukacyjnych dla dzieci i młodzie

prowadzenie i dobór

zdolnej, stymuluj rozwój

potencjału swych podopiecznych. Oczekuje się od nich nie tylko okre lania potrzeb
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edukacyjnych i wychowawczych uczniów, wdra ania programów wspieraj cych mo liwo ci
poznawcze i twórcze ucznia, ale te rozległej wiedzy ze swojego przedmiotu nauczania oraz
znajomo ci problematyki zdolno ci i twórczo ci w edukacji osób zdolny. Współcze nie coraz
czę ciej

te

jest

podkre lane

szczególne

znaczenie

kompetencji

dydaktycznych,

interpersonalnych i osobowo ciowych nauczyciela, jak te znajomo ć i sprawne posługiwanie
się technologiami informacyjnymi. Nauczyciel ucznia zdolnego postrzegany niekiedy jest
jako mistrz i mentor. Nauczyciel pracuj cy z uczniem zdolnym zaanga owany jest w jego
rozwój zarówno poznawczy, twórczy, jak i osobowy. Powinien wzbudzić w wychowanku
motywacje do osi gnięć, zainspirować do twórczego rozwi zywania problemów oraz dojrzeć
w uczniu niepowtarzaln strukturę jego talentu i cierpliwie wspierać jej rozwój. Jednocze nie
prezentuj c profesjonalizm działa dydaktycznych i dojrzało ć osobowo ciow .
Ugruntowana wiedza na temat specyfiki funkcjonowania osób zdolnych pozwala osobom
z nimi współpracuj cym na dostosowanie stosowanych strategii edukacyjnych do potrzeb
i mo liwo ci osób zdolnych oraz optymalizację programów sprzyjaj cych stymulacji ich
talentów. Źodatkowo te zapobiega tworzeniu mitów, zakorzenionych w wiedzy potocznej
na temat zdolno ci i osób zdolnych, a sprzyja rzetelnej wymianie do wiadcze dydaktycznych
a przede wszystkim stanowi podstawę do poznania i zrozumienia ucznia, co w procesie
wychowania i nauczania jest warunkiem koniecznym.
Słowa kluczoweŚ kreatywny nauczyciel, edukacja osób zdolnych

6. Tomasz Knopik
Nauczanie m dro ci w edukacji osób zdolnych
Współczesna psychologia poznawcza poszukuje „struktur” integruj cych psychikę człowieka,
pokazuj cych,

e sfera poznawcza, emocjonalno-wolitywna oraz osobowo ć stanowi

jedno ć, która zapewnia pełne zakorzenienie podmiotu w wiecie, a separacja władz psychikiŚ
tj. rozumu, uczuć i woli ma charakter jedynie systematyzuj cy. Przykładem takiego
integruj cego podej cia do psychiki ludzkiej, jednocze nie głęboko osadzonego w refleksji
filozoficznej jest psychologia m dro ci nawi zuj ca bezpo rednio do psychologii ró nic
indywidualnych, w tym psychologii zdolno ci i twórczo ci. W referacie zaprezentowane
zostan wybrane koncepcje m dro ci w kontek cie budowania przez nie pomostów między
sfer poznawcz a osobowo ci człowieka oraz aplikacyjne walory tych teorii w edukacji
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osób wybitnie zdolnych. Psychologiczne ujęcia fenomenu m dro ci, które w większo ci
przypadków wskazuj

na wiedzę eksperck

jako wska nik m dro ci, mog

okazać się

niezwykle inspiruj ce i przydatne w badaniach nad zdolno ciami i ich rol w regulowaniu
dobrostanu jednostki. Psychologiczna eksplikacja terminu mądrość jest bardzo trudna
ze względu na jego z jednej strony filozoficzny, z drugiej za potoczny rodowód, a tak e
wieloaspektowo ć samego zjawiska. Wszyscy badacze s zgodni, co do silnego zwi zku
m dro ci z preferowanymi przez jednostkę warto ciami, które s podstaw dokonywania
ocen otaczaj cego wiata i własnej osoby. W Berli skim Paradygmacie M dro ci przez
m dro ć okre la się znawstwo w zakresie sensu i sposobu ycia, wiedzę o kondycji ludzkiej
oraz sposobach planowania, kierowania i pojmowania dobrego ycia. Autorzy tej koncepcji
podkre laj , e m dro ć wymaga zestrojenia ze sob czynników poznawczych, osobowych,
społecznych i interpersonalnych. W podobnym duchu wypowiada się o m dro ci
R. Sternberg, którego teoria opiera się na zachowywaniu równowagi przez podmiot między
jego warto ciami, celami, wiedz , inteligencj , a tak e emocjami i motywacj . Autor ten
akcentuje równie rolę harmonii między potrzebami człowieka a rodowiskiem zewnętrznym.
Wgl d w siebie, poznanie własnych ogranicze i mo liwo ci, krytyczna ocena społecznych
konsekwencji

swych

działa

to

szczególne

atrybuty

m dro ci.

Psychologowie

konceptualizuj cy fenomen m dro ci zwracaj równie uwagę na takie zjawiska, jak: wiedza
kontekstualna (odnosi się do ró nych w tków i kontekstów ludzkiego ycia), relatywizm
warto ci i tolerancja (wysoki poziom wra liwo ci na ró ne opinie i warto ci, czego nie nale y
mylić z uznawaniem dowolnego systemu warto ci), wiadomo ć braku pewno ci i radzenie
sobie z nim (umiejętno ć zaakceptowania własnych ogranicze i opanowanie technik radzenia
sobie z nimi). Ta perspektywa kreowania komunikacji podmiotu z otoczeniem wpisana
w psychologiczne koncepcje m dro ci, ma istotny walor, je li chodzi o nauczanie
i wspieranie osób wybitnie zdolnych często postrzeganych jako wyalienowanych,
niedostosowanych społecznie. Psychologia m dro ci aplikowana w rodowisku szkolnym
powinna słu yć stworzeniu mo liwo ci zaspokojenia specyficznych potrzeb rozwojowych
uczniów zdolnych. Jest to wyzwanie dla współczesnej edukacji, które wymaga umiejętnego
odnalezienia się pedagoga między masowym charakterem kształcenia a chęci
indywidualizacji.
Słowa kluczoweŚ m dro ć, edukacja osób zdolnych, indywidualizacja
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jego

Sympozjum nr 20: WSPÓŁCZźSNź KIźRUNKI ROZWOJU PSYCHOLOżII
SPORTU W POLSCE. CZ

Ć II

Organizator:
Dariusz Parzelski
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Edukacja Psychologiczna OPTIMA
Dyskutant:
Marek Graczyk
Zespół ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Akademia Wychowania Żizycznego i Sportu w żda sku

Streszczenie sympozjum:
Psychologia sportu w ostatnich latach stała się niezwykle popularn gałęzi psychologii oraz
skuteczn dziedzin praktyczn . Coraz szersze grono psychologów i studentów interesuje się
zagadnieniami psychologii sportu. Jednocze nie coraz większa liczba sportowców (amatorów
i profesjonalistów), trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów oraz lekarzy podejmuje
współpracę ze specjalistami w tej dziedzinie. Proponowane sympozjum jest prób pokazania
aktualnych kierunków rozwoju rodzimej psychologii sportu. Zwa ywszy na popularno ć
sportu oraz ró norodnych form ruchu w tzw. sporcie masowym, psychologia sportu i rekreacji
ma wiele do zaoferowania bardzo szerokiej grupie ludzi. Nie chodzi tu tylko o zawodników
wysokiego formatu i kwestię podnoszenia poziomu wykonania w sporcie, ale tak e (a mo e
nawet przede wszystkim) zastosowanie umiejętnego wsparcia psychologicznego, oraz
interwencji w zakresie jako ci prze ywania do wiadcze ruchowych i ogólnej jako ci ycia.
W tym sensie, psychologia sportu jest jak ywym modelem wdro enia tzw. psychologii
pozytywnej. Pierwsza czę ć sympozjum po więcona jest aspektom praktycznym pracy
psychologa w sporcie i aktywno ci fizycznej. Źruga czę ć sympozjum koncentruje się
na prezentacji wyników przeprowadzonych bada naukowych.
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Słowa kluczoweŚ psychologia sportu, kierunki rozwoju

Wyst pieniaŚ
1. Ewa Moroch
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Logofitness jako cielesny korelat logoterapii i podtrzymywania motywacji kobiet
w procesie aktywno ci fizycznej
2. Marcin Krawczy ski
Szkoła Wy sza źdukacja w Sporcie w Warszawie
Ateneum-Szkoła Wy sza w żda sku
Przygotowanie psychologiczne w opiniach zawodników „Klubu Polska” Londyn
2012

3. Dagmara Budnik-Przybylska, Jacek Przybylski
Uniwersytet żda ski
Trening relaksacji, elementy wizualizacji oraz parametry fizjologiczne

4. Joanna Madey, Dorota Pietrzyk-Matusik
Żundacja Rozwoju Psychologii Sportu i Aktywno ci Żizycznej ŻLOW
Plusy i minusy współpracyŚ latanie w parze szybowcowej podczas zawodów
głównej rangi

Streszczenie wyst pie Ś
1. Ewa Moroch
Logofitness jako cielesny korelat logoterapii i podtrzymywania motywacji kobiet
w procesie aktywno ci fizycznej
Aktywno ć fizyczna bezwzględnie zmienia kobiecy wymiar estetyki ciała, jak równie jej
zdrowia fizycznego i psychicznego. Pozwala na lepsze funkcjonowanie w obszarze
społecznym, a tak e w indywidualnym kontek cie nadawania sensu i zaanga owania
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w procesy, którym podlega ona w yciu codziennym. Aktywno ć fizyczna i pragnienie bycia
sprawnym dowodz ,

e mamy do czynienia z autentycznymi kobietami

yj cymi

w rzeczywisto ci społecznej, w które ciało przestało być nędzn powłok ducha, staj c się
synonimem sukcesu. Współczesny dyskurs ciała słu y ró nym interesom i w wieloznaczny
sposób oddziałuje na kobiety osadzone w epoce kultu ciała. Istotne jest, e aktywno ć
fizyczna odnajduje na nowo w zdrowieniu znaczenie logoterapii. Analiza danych dla poczucia
koherencji współczesnych aktywnych w jodze fizycznej i fitness kobiet pokazuje,
e aktywno ć fizyczna nadaje yciu sens. Obecno ć tego sensu przekonuje, e bez względu
na okoliczno ci

ycie kobiet aktywnych ma sens. Sama za

aktywno ć fizyczna,

zinstytucjonalizowana w fitness klubach mo e być zwi zana z potrzeb

przebywania

z drugim człowiekiem.
Słowa kluczoweŚ logofitness, motywacja, kobiety

2. Marcin Krawczy ski
Przygotowanie psychologiczne w opiniach zawodników „Klubu Polska” Londyn 2012
żłównym celem niniejszej pracy jest próba analizy funkcjonowania Klubu Polska
jako programu przygotowa olimpijskich do letnich Igrzysk w Londynie w 2Ńń2 w oparciu
o opinie bezpo rednio uczestnicz cych w programie zawodników i ich trenerów,
ze szczególnym

uwzględnieniem

przygotowania

psychologicznego.

W

badaniach

przeprowadzonych na rok przed Igrzyskami udział wzięło ń9 zawodników uczestnicz cych
w Programie Klub Londyn 2Ńń2 oraz ich 7 trenerów. Badani trenerzy i zawodnicy
reprezentowali następuj ce dyscyplinyŚ boks, kajakarstwo, wio larstwo,

eglarstwo.

W badaniach posłu ono się metod sonda u diagnostycznego z wykorzystaniem techniki
wywiadu bezpo redniego, strukturalizowanego. W oparciu o przeprowadzone wywiady
dokonano ogólnej oceny programu i w tym celu posłu ono się analiz SWOT. Stwierdzono,
e wszyscy badani zawodnicy mieli w przeszło ci kontakty z psychologiem sportowym,
jednak tylko nieliczni kontynuuj

współpracę. Stwierdzono tak e pozytywn

postaw

do psychologii sportu i psychologów (mimo ro nych wcze niejszych do wiadcze ).
Słowa kluczoweŚ „Klub Polska” Londyn 2012, Igrzyska w Londynie 2012, przygotowanie
psychologiczne
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3. Dagmara Budnik-Przybylska, Jacek Przybylski
Trening relaksacji, elementy wizualizacji oraz parametry fizjologiczne
Trening relaksacyjny oraz trening wizualizacji s

podstawowymi elementami treningu

mentalnego (Henshen, 2012; Orlick, 2008, 2012). Celem niniejszego badania jest analiza
treningu relaksacyjnego pod k tem parametrów fizjologicznych (takich jak oddech, tętno)
oraz umiejętno ci wizualizacji.
Osobami badanymi byli studenci (N=5Ń) bior cy udział w kursie technik relaksacyjnych
trwaj cym ń5 godzin. Badani po ka dej sesji relaksacyjnej odpowiadali na pytania dotycz ce
poziomu wypoczęcia oraz umiejętno ci wizualizacji. Ponadto przeprowadzono dwukrotne
badanie aparatur biofeedback przed całym kursem technik relaksacyjnych oraz po kursie.
Źyskusja wyników bada przedstawiona zostanie podczas prezentacji.
Słowa kluczoweŚ relaksacja, wizualizacja, parametry fizjologiczne

4. Joanna Madey, Dorota Pietrzyk-Matus
Plusy i minusy współpracyŚ latanie w parze szybowcowej podczas zawodów głównej
rangi
Polscy piloci szybowcowi od lat nale

do cisłej czołówki wiatowej. Od pocz tku roku

2Ńńń Szybowcowa Kadra Narodowa objęta jest programem przygotowania psychologicznego
zawodników do startów w imprezach głównych. Szybownictwo to indywidualna dyscyplina
sportu i podczas startu w zawodach ka dy z pilotów pracuje na swój indywidualny wynik.
Współpracuj c ze sob podczas lotu ka dy z nich zwiększa swoj szansę na lepszy wynik
ko cowy, natomiast na koniec zawodów musz się tym wynikiem podzielić, co prowadzi
do rywalizacji i konfliktów w grupie. Jednym z elementów przygotowania psychologicznego
jest rozwijanie umiejętno ci współpracy u pilotów i radzenia sobie w sytuacjach
konfliktowych. Na potrzeby rozwoju programu w 2Ńń3 roku stworzony został kwestionariusz,
którego celem było wyodrębnienie czynników wpływaj cych na współpracę pilotów podczas
lotu oraz korzy ci i kosztów płyn cych z takiej współpracy. W kwestionariuszu zostały
umieszczone pytania na temat występuj cych podczas lotu i podczas interakcji między
pilotami na ziemi czynników, które pomagaj

oraz utrudniaj

współpracę. Zostały te

umieszczone pytania dotycz ce korzy ci które mo na czerpać ze współpracy podczas
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zawodów, a tak e kosztów jakie w tej sytuacji się ponosi. Kwestionariusz wypełniony został
przez ń8 osóbŚ ń6 pilotów, aktualnych członków Szybowcowej Kardy Narodowej oraz
trenerów Kadry Narodowej i Reprezentacji Kobiet. Źziewięcioro spo ród osób badanych
to medali ci Mistrzostw

wiata i/lub Mistrzostw źuropy. Piloci, oprócz czynników

technicznych i taktycznych, jako maj ce największy wpływ na współpracę, wskazali czynniki
zwi zane z zaufaniem, emocjami oraz umiejętno ciami wchodz cymi w skład treningu
mentalnego.
Słowa kluczoweŚ współpraca, latanie w parze szybowcowej, zawody
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Sympozjum nr 21: DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – OD PODSTAW PO ISTOTNE
PROBLźMY SZCZźżÓLOWź
CZ

Ć IIŚ STANDARDY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ A KONTEKST
KLINICZNY PRAKTYKI DIAGNOSTYCZNEJ
Organizator:
Maja Filipiak
Wydział Psychologii, Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS w Warszawie
Dyskutant:
Bartosz Zalewski
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie

Streszczenie sympozjum:
Sympozjum

po więcone

jest

przedyskutowaniu

wybranych

zagadnie

zwi zanych

z realizowaniem standardów diagnozy formułowanych zarówno na forum międzynarodowym
jak i krajowym. Kontekstem dla opisywanych wyzwa (oraz sposobów, na jakie mo na je
podejmować) będzie

wiadczenie przez psychologów usług diagnostycznych z zakresu

psychologii klinicznej w ramach placówek słu by zdrowia, prywatnych gabinetów, a tak e
w kontek cie współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Źyskutowane będ
zagadnienia zwi zane z realizowaniem diagnozy z uwzględnieniem postulatów tzw. diagnozy
opartej na dowodach empirycznych. Przedstawione zostan propozycję strategii słu cych
zaplanowaniu procesu diagnostycznego, w tym wzywania zwi zane z doborem narzędzi
diagnostycznych.
Wprowadzeniem do tematyki sympozjum będzie wyst pienie Profesora Paluchowskiego,
dotycz ce specyfiki badania diagnostycznego oraz standardów realizowania diagnozy
wypracowanych w USA, źuropie a tak e polskich prac na ten temat.
Słowa kluczoweŚ diagnoza psychologiczna, psychologia kliniczna
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Wyst pieniaŚ
1. Bartosz Szymczyk1, 2, Małgorzata Horn-Scheiner3
1

Uczelnia Heleny Chodkowskiej w Warszawie

2

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy PTP

3

O rodek Naukowo-Terapeutyczny „Ogrody Zmian” w Warszawie

Standardy diagnostyczne w Terapii RodzinŚ implikacje podej cia Evidence Based
Assessment
2. Bartosz Zalewski1, Aleksandra Kami ska2, 3
1

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie

2

Ogólnopolska Sekcja Źiagnozy PTP

3

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

Standardy

post powania

psychologa

w

kontek cie

diagnozowania

osób

staraj cych si o uzyskanie statusu uchod cy w Polsce
3. Agata Potapska-Skwara
O rodek dla Źzieci z Zaburzeniami Neurorozwojowymi
Poradnia Psychologiczna Zakładu Żizjoterapii i Masa u Bio-Relax w Puławach
Ogólnopolska Sekcja Źiagnozy PTP)
Metody psychometryczne w klinicznej diagnozie psychologicznej małych dzieci –
aktualne wyzwania diagnostyczne w pracy psychologa w O rodku dla Źzieci
z Zaburzeniami Neurorozwojowymi

4. Maja Filipiak, Monika Tarnowska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS w Warszawie
Ogólnopolska Sekcja Źiagnozy PTP
Jak mo na realizować standardy dotycz ce planowania procesu diagnozy –
na przykładzie

wst pnej

diagnozy

dla dorosłych
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w

praktyce

poradni

psychologicznej

Streszczenia wyst pie :
1. Bartosz Szymczyk, Małgorzata Horn-Scheiner
Standardy diagnostyczne w Terapii RodzinŚ implikacje podej cia Evidence Based
Assessment
Rozwój podej cia Źiagnozy opartej na dowodach empirycznych i sformułowanie ogólnych
standardów diagnostycznych oznacza mo liwo ć, je li nie konieczno ć weryfikacji sposobu
diagnozowania w ró nych kontekstach praktycznych. Omówione zostan
wprowadzenia rezultatów bada

pomysły

nurtu Evidence Based Assessment oraz Standardów

diagnostycznych w proces diagnozowania rodziny z punktu widzenia prowadzenia
pierwszych sesji konsultacyjnych w warunkach ambulatoryjnej pracy w gabinecie
prywatnym. Zaprezentowane zostan

obszary konfliktu między współczesnymi nurtami

terapii rodzin opartymi o konstrukcjonizm a wymogami Evidence Based Practice oraz
zaproponowane zostan

sposoby godzenia tych dwóch pojęć. Zaprezentowane zostan

sposoby zbierania danych diagnostycznych oraz pomysły dbania o proces diagnostyczny
i jego miejsce.
Słowa kluczoweŚ terapia rodzin, terapia systemowa, diagnoza oparta na dowodach, Evidence
Based Practice, standardy diagnostyczne, konstrukcjonizm społeczny

2. Bartosz Zalewski, Aleksandra Kami ska
Standardy post powania psychologa w kontek cie diagnozowania osób staraj cych si
o uzyskanie statusu uchod cy w Polsce
W procesie nadawania statusu uchod cy w Polsce szczególnie istotn rolę pełni działania
psychologa oraz wydawana przez niego opinia dotycz ca tego, czy osoba do wiadczyła
w kraju pochodzenia przemocy i powinna zostać objęta ochron międzynarodow poprzez
nadanie jej statusu uchod cy w Polsce. Celem prezentacji jest poszukiwanie odpowiedzi
na pytania o to jak powinien wygl dać proces postępowania diagnostycznego wobec tych
zło onych

kontekstów.

Zaprezentowane

zostan

standardy

prowadzenia

procesu

diagnostycznego w tym kontek cie, opracowane w Zespole ds. Uchod ców Sekcji Naukowej
Diagnozy Psychologicznej PTP we współpracy z polskim oddziałem UNHCR (United
Nations High Commissioner for Refugees). Standardy opracowane s
ze wskazówkami standardów ogólnych, nad którymi trwaj
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w zgodzie

pracę w Sekcji oraz

ze wskazówkami zawartymi w europejskim dokumencie Guidelines for Assessment Process
(Fernandez-Ballesteros i in., 2ŃŃń). Na przykładach realnych sytuacji pokazane będ tak e
dylematy, wobec jakich staje psycholog w procesie budowania takiej diagnozy – pojawia się
tu wiele pyta dotycz cych kwestii etycznych, metodologicznych czy zwi zanych z tematyk
międzykulturow .
Słowa kluczoweŚ diagnozowanie, status uchod cy

3. Agata Potapska-Skwara
Metody psychometryczne w klinicznej diagnozie psychologicznej małych dzieci –
aktualne wyzwania diagnostyczne w pracy psychologa w O rodku dla Źzieci
z Zaburzeniami Neurorozwojowymi
Metody psychometryczne w klinicznej diagnozie psychologicznej małych dzieci (w wieku
niemowlęcym,

poniemowlęcym

i

przedszkolnym)

s

bardzo

wa nym

elementem

cało ciowego postępowania diagnostycznego w O rodku dla Dzieci z Zaburzeniami
Neurorozwojowymi.

Stanowi

one

obiektywn

weryfikację

pochodz cych z materiału niewystandaryzowanego, s

intuicyjnych

s dów,

więc niezbędnym i koniecznym

elementem psychologicznego procesu diagnostycznego.
Obecnie coraz większy postęp medycyny sprawił, e udaje się ratować i podtrzymać ycie
dzieciom z ró nymi zaburzeniami neurorozwojowymi, w zwi zku z czym zwiększa się
zapotrzebowanie na rzeteln ocenę ich rozwoju psychicznego. W Polsce obecnie nie ma
adnej wystandaryzowanej metody przeznaczonej do badania dzieci z zaburzeniami
neurorozwojowymi. W niniejszej pracy przedstawiono obecne mo liwo ci i ograniczenia
przeprowadzenia diagnozy psychometrycznej u małych dzieci oraz aktualny przegl d
wybranych metod badawczych, z uwzględnieniem ich specyfiki oraz zwróceniem szczególnej
uwagi, co do mo liwo ci ich stosowania u dzieci z ró nymi niepełnosprawno ciami.
W Polsce w ród psychologów istnieje potrzeba wydania wielowymiarowej metody, która
słu yłaby do badania zdolno ci i kompetencji tej populacji specjalnej.
Słowa kluczoweŚ

diagnoza psychometryczna

z zaburzeniami neurorozwojowymi
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dzieci,

testy psychologiczne,

dzieci

4. Maja Filipiak, Monika Tarnowska
Jak mo na realizować standardy dotycz ce planowania procesu diagnozy –
na przykładzie wst pnej diagnozy w praktyce poradni psychologicznej dla dorosłych
W procesie diagnozowania kluczow
Naturaln

konsekwencj

rolę odgrywaj

procesy przetwarzania informacji.

sposobu, w jaki umysł przetwarza dane, s

zniekształcenia

pozyskiwanych informacji, dokonywane w sposób automatyczny, a więc poza wiadom
kontrol

diagnosty. Odpowiednie zaplanowanie procesu diagnostycznego jest – obok

rozwijania samo wiadomo ci diagnosty oraz jego umiejętno ci uprawiania refleksyjnej
praktyki

diagnostycznej,

strategi

prowadz c

do

podnoszenia

poziomu

trafno ci

formułowanych diagnoz, a w tym – do minimalizowania negatywnego wpływu zniekształce
poznawczych na wnioskowanie diagnosty. Wła ciwe zaplanowanie procesu diagnostycznego
wymaga odwołania się do współczesnej wiedzy, sformułowania hipotez, które maj być
testowane, opracowania wska ników oraz sposobów ich operacjonalizacji, a tak e
przygotowania zasad integracji uzyskanych informacji.
W ramach wyst pienia przedstawiona zostanie propozycja praktycznych rozwi za
w zakresie realizacji standardów zwi zanych z odpowiednim przygotowaniem procesu
badania, którego celem jest udzielenie osobie dorosłej poszukuj cej pomocy w poradni
psychologicznej odpowiedzi na pytanie o najlepsz , w kontek cie jej problemów oraz
oczekiwa , formę pomocy.
W prezentowanym wyst pieniu omówiona zostanie zarówno rola oceny zdrowia
psychicznego w kategoriach postulowanych przez

wiatow

Organizację Zdrowia,

jak i diagnoza nozologiczna, funkcjonalna, a tak e wiedza, jaka płynie z bada empirycznych
na temat efektywno ci interwencji psychologicznych (z uwzględnieniem wiedzy o wpływie
czynników zwi zanych z pacjentem). Jako najbardziej u yteczne do wyłaniania odpowiedzi
na pytanie o to, CO ma podlegać zmianie w toku interwencji psychologicznej, wskazane
zostan , z jednej strony – wiedza z zakresu zdrowia psychicznego, z drugiej – oczekiwania
klienta. Jako najbardziej u yteczna do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, JAK
doprowadzić do zmiany – wskazana zostanie wiedza z obszaru bada nad skuteczno ci
interwencji psychologicznych.
Słowa kluczoweŚ standardy diagnozy, wstępna diagnoza, poradnia psychologiczna
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Sympozjum nr 22: WSPÓŁCZźSNź NURTY PSYCHOTERAPII W POLSCE
Organizator:
Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Prowadz cyŚ
żorgonia Wróbel-Sucharska
DELTA Centrum Pomocy Psychologicznej i Edukacji Bydgoszcz
Dyskutant:
Agnieszka Iwaszkiewicz
Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie

Streszczenie sympozjum:
Przedstawione na sympozjum referaty zostały przygotowane przez psychoterapeutów, którzy
swoj

praktykę prowadz

w oparciu o współczesne teorie opisuj ce funkcjonowanie

człowieka indywidualnie i w relacjach z innymi.
Psychoterapia jest rozwijaj c się dziedzin leczenia, ale tak e poprawy komfortu ycia
człowieka, w której coraz większe znaczenie maj

odkrycia biologii i neuronauki

wprowadzane do codziennej praktyki, tak e psychoterapeutycznej.
Słowa kluczoweŚ psychoterapia, współczesne nurty

Wyst pieniaŚ
1. żorgonia Wróbel-Sucharska
DELTA Centrum Pomocy Psychologicznej i Edukacji Bydgoszcz
Wspieranie

budowania

wiadomego

terapeutycznego
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i

nie wiadomego

przymierza

2. Ryszard Chłopek
O rodek Terapii Rodzin i Par w Gliwicach
O rodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie
Podej cie systemowe w psychoterapii – podstawy pracy z rodzin
3. Aldona Czajkowska
O rodek ReżeneRacja
Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
Nowe zjawiska w psychoterapii dzieci i młodzie y
4. Joanna Duchniewicz
Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
ISTŹP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) –
od nowej idei do zweryfikowanej metody

5. Agnieszka Iwaszkiewicz
Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
Psychoterapia w czasach gender
6. źwa Źobiała
Oddział Psychiatryczny Źzienny w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym
w Ko cianie
Psychoterapia pozytywna w uj ciu transkulturowym – wprowadzenie do metody

Streszczenia wyst pie :
1. żorgonia Wróbel-Sucharska
Wspieranie budowania wiadomego i nie wiadomego przymierza terapeutycznego
Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Źynamiczna (Intensive Short-Term Dynamic
Psychotherapy) została opracowana przez Habiba Davanloo w oparciu o szczegółow analizę
nagra

setek sesji psychoterapeutycznych. Powstała z potrzeby znalezienia szybszej

i skuteczniejszej ni

tradycyjna psychoanaliza metody psychoterapii. Bazę teoretyczn
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stanowi

odkrycia Żreuda, a tak e między innymi prace Davida Malana. Znaczenie

przymierza terapeutycznego dla efektów psychoterapii jest oczywiste i szeroko znane
od dawna. Źavanloo uczy, jak rozwijać nie wiadomy poziom współpracy pacjenta
z terapeut , jak w krótkim czasie wspomagać pacjenta w zmniejszaniu poziomu oporu,
zwiększaj c tym samym jego zaanga owanie w proces zmian. W referacie zostan
zaprezentowanie wybrane sposoby wspierania pacjentów w takiej wła nie, jak najkrótszej
i jak najskuteczniejszej drodze do budowania trwałych zmian w strukturze osobowo ci i, co
za tym idzie, mo liwie szybkiego i trwałego zastępowania destrukcyjnych wzorców adaptacji
konstruktywnymi.
Słowa kluczoweŚ Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Źynamiczna, przymierze
terapeutyczne

2. Ryszard Chłopek
Podej cie systemowe w psychoterapii – podstawy pracy z rodzin
Celem referatu jest przedstawienie podstawowych zagadnie

zwi zanych z podej ciem

systemowym w psychoterapii – my lenie cyrkularne i linearne, pozytywne i negatywne pętle
sprzę enia zwrotnego, homeostaza rodzinna, fazy rozwoju rodziny oraz kryzysy rozwojowe,
granice wewnętrzne i zewnętrzne systemu rodzinnego, od rodkowo ć i do rodkowo ć
w procesach rodzinnych, przekaz transgeneracyjny. W drugiej czę ci referatu autor
przedstawia wybrane zagadnienia zwi zane z praktyk terapii rodzin w oparciu o model
mediola ski oraz paradygmat narracyjny.
Słowa kluczoweŚ terapia rodzin, model mediola ski, paradygmat narracyjny

3. Aldona Czajkowska
Nowe zjawiska w psychoterapii dzieci i młodzie y
Zmiany społeczne, kulturowe, technologiczne – pomagać rodzicom czy dzieciom? Kto z nich
bardziej potrzebuje pomocy?
Współczesne dziecko jako samotny pacjent – czyli jak skłonić rodziców do współpracy?

223

Zagadnienia te s aktualne dla psychologów i psychoterapeutów pracuj cych z dziećmi,
młodzie

i ich rodzicami. Jak je rozumieć?

Słowa kluczoweŚ psychoterapia dzieci i młodzie y, nowe zjawiska

4. Joanna Duchniewicz
ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) – od nowej
idei do zweryfikowanej metody
ISTŹP jest podej ciem psychoterapeutycznym systematycznie rozwijanym od połowy lat
60-tych XX wieku przez Habiba Źavanloo przy współpracy Źavida Malana oraz przez
uczniów Źavanloo. Skuteczno ć ISTŹP uzyskana m.in. dzięki badaniom nad efektami
poszczególnych interwencji terapeutycznych, weryfikowana i potwierdzana kolejnymi
projektami naukowymi obejmuj cymi liczne grupy pacjentów, sprawia, e ISTŹP spotyka się
z coraz szerszym uznaniem na

wiecie, równie

w Polsce. Jest to podej cie

psychoterapeutyczne stworzone w oparciu o teorię psychoanalityczn oraz inne osi gnięcia
psychologii, medycyny i neuronauki. Badania potwierdzaj

skuteczno ć ISTŹP wobec

szerokiego spektrum dolegliwo ci i problemów pacjentów m.in. depresji, zaburze lękowych,
zaburze osobowo ci, czy zaburze psychosomatycznych.
Słowa

kluczoweŚ

Intensywna

Krótkoterminowa

Psychoterapia

Psychodynamiczna,

skuteczno ć

5. Agnieszka Iwaszkiewicz
Psychoterapia w czasach gender
Psychoterapia, odk d powstała, jest wra liwa na zmienno ć i ruchliwo ć czasów, w jakich się
odbywa. Jak w lustrze odbijaj

się w niej współczesne tendencje, widoczne zarówno

po stronie pacjentów i ich problemów jak i psychoterapeutów i ich metod terapeutycznych.
Od pocz tku w psychoterapii bardzo obecne s zagadnienia zwi zane z płci , płci rozumian
jednoznacznie jako płeć biologiczna oraz płci kulturow , która jest płynna i dynamiczna
i w której odzwierciedla się duch czasu.
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W swoim wyst pieniu, chciałabym poruszyć dwa zagadnienia, w których ogniskuje się
ta problematyka.
Pierwsze to doniesienie z perspektywy gabinetu psychoterapii i prze ledzenie, jaka kobieta
i jaki mę czyzna przychodzi aktualnie po pomoc terapeutyczn oraz co chce leczyć lub
zmieniać.
Drugie poruszane zagadnienie sprowadzi się do pytanieŚ czy i jak psychoterapia bierze udział
w tworzeniu współczesnych modeli kobieco ci i męsko ci.
Ciekawym będzie ostateczny wniosek czy te modele s zbie ne z opisem współczesnych
kobiet i mę czyzn, jaki daj nam psychologia, socjologia, filozofia, religia czy sztuka.
Słowa kluczoweŚ psychoterapia, gender

6. źwa Źobiała
Psychoterapia pozytywna w uj ciu transkulturowym – wprowadzenie do metody
Psychoterapia

pozytywna

jest

młod ,

terapeutyczn , której korzenie sięgaj

dynamicznie

rozwijaj c

się

modalno ci

kultury Wschodu i Zachodu. Jej twórc

jest

prof. Nosrat Peseszkian (1933-2010). Metoda ta jest podej ciem krótkoterminowym, które
integruje

dorobek

psychoterapii

psychodynamicznej,

poznawczo-behawioralnej

odwołuje się do humanistycznej wizji człowieka i jego do wiadcze

oraz

transkulturowych.

Czerpie ona jednocze nie inspiracje z koncepcji salutogenezy Aarona Antonovsky’ego.
W ramach wyst pienia uczestnicy będ mieli okazję odkrywać kontekstualno-kulturowe
uwarunkowania zaburze

psychicznych oraz drzemi ce w pacjencie zasoby, u yteczne

w procesie leczenia. W oparciu o prezentowane kazuistyki omówione zostan podstawowe
koncepcje psychoterapii pozytywnej:


funkcja objawów psychicznych i psychosomatycznych w ujęciu trans kulturowym,



potencjały rozwojowe i zasoby pacjenta a model równowagi yciowej,



potencjalno ci jako ukryte motywy aktywno ci człowieka,



konflikty

wewnętrzne

i

interpersonalne

rozwi zywania,


etapy konsultacji i terapii.
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a

diagnozowanie

i

strategie

ich

Uczestnicy sympozjum będ mieli okazję poznać podstawowe zało enia pozytywnej wizji
człowieka oraz odkryć sposoby aktywowania jego potencjału rozwojowego i zdrowotnego.
Autorka referatu zaprezentuje jak wgl d w tre ć konfliktów oraz uruchamianie wewnętrznych
zasobów pacjenta mog

być spo ytkowane w procesie leczenia. Proces terapeutyczny

zostanie opisany w formie pięciu etapówŚ
1. Obserwacja
2. Inwentarz
3. Wzmacnianie sytuacyjne
4. Werbalizacja
5. Rozszerzenie celów
Słowa kluczoweŚ psychoterapia pozytywna, ujęcie transkulturowe
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Sympozjum nr 23: KOMUNIKOWANIź SI W OPIźCź ZŹROWOTNźJ
Organizator:
Anna Ratajska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dyskutant:
Stanisław Kowalik
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Streszczenie sympozjum:
W krajach wysoko rozwiniętych od ponad 4Ń lat intensywnie rozwija się komunikacja
kliniczna. Jest to interdyscyplinarny obszar wiedzy, korzystaj cy z dorobku psychologii,
socjologii, antropologii medycznej, medycyny, pielęgniarstwa itd. Rozwój ten dokonuje się
zarówno w obszarze wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, a głównym motorem napędowym
jest potrzeba budowania optymalnej relacji pracownik opieki zdrowotnej – pacjent.
Konieczno ć ta wynika zarówno z chęci sprawowania jak najlepszej opieki nad pacjentem,
d enia do uzyskania optymalnych efektów terapii, a tak e ze względu na czynniki
ekonomiczne. W Polsce dotychczas nie prowadzono systematycznych bada w tym obszarze.
Zało eniem sympozjum jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat komunikacji
klinicznej, prezentacja wybranych działa , które z powodzeniem realizowane s w Polsce
oraz zaprezentowanie projektu współpracy tźACH (Teaching Committee of European
Association for Communication in Healthcare, Komisja do spraw nauczania Europejskiego
Stowarzyszenia na rzecz Komunikacji w Opiece Zdrowotnej) z Centrum Komunikacji
Klinicznej, w tym przedstawienie wyników ewaluacji pierwszego spotkania ekspertów
tEACH z polskimi nauczycielami komunikacji klinicznej.
Słowa kluczoweŚ opieka zdrowotna, komunikacja kliniczna
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Wyst pieniaŚ
1. Anna Ratajska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Komunikowanie si

w opiece zdrowotnej na przykładzie wybranych modeli

konsultacji

2. Marek Motyka
Collegium Medicum, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Wybrane zało enia komunikacji terapeutycznej z pacjentem
3. Maria Rogiewicz
Gabinet Psychologiczny dr Maria Rogiewicz
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej
Wyzwania komunikacyjne. Rodzina, pacjent chory na chorob nowotworow pro ba, rezygnacja z uporczywej terapii
4. Magdalena Horode ska1, Paweł żrabowski2, Agnieszka Wójcik3
1

Hospicjum im. bł. Matki Teresy w Puławach

2

Hospicjum Domowe p.w. Proroka Eliasza w Nowej Woli

3

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Warsztaty w ramach projektu „Umieranie-Ludzka Rzecz” jako propozycja
kształcenia przeddyplomowego na uczelniach medycznych
5. Magdalena Lewandowska1, Anna Ratajska2,3, Agnieszka Wo niewicz2,3, Łukasz
Warchoł1
1

Centrum Komunikacji Klinicznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

3

Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Inicjatywa tEACH oraz CKK - pierwsze spotkanie diagnostyczne nauczycieli
komunikacji klinicznej w Polsce. Wyniki ewaluacji
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Anna Ratajska
Komunikowanie si w opiece zdrowotnej na przykładzie wybranych modeli konsultacji
W okresie 40 lat rozwoju nauczania umiejętno ci komunikowania się pracowników opieki
zdrowotnej opracowano wiele modeli konsultacji. Pocz wszy od lat 7Ń’ ubiegłego wieku,
w krajach wysoko rozwiniętych zwracano coraz większ

uwagę na znaczenie procesu

komunikowania się dla przebiegu konsultacji medycznej. Prowadzone na całym wiecie
w nurcie evidence based badania wpłynęły na zmianę sposobu postrzegania relacji pracownik
opieki medycznej (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta) – pacjent. Wraz z rozwojem
dyscypliny, pocz tkowo ogólne zało enia przybrały formę bardzo precyzyjnych propozycji.
W literaturze przedmiotu wyró nia się modele konsultacji zorientowane na zadanie,
na proces, skonstruowane w oparciu o wyniki bada , koncentruj ce się na umiejętno ciach,
wł czaj ce czasowe ramy konsultacji, odnosz ce się do relacji lekarz-pacjent czy te
do sposobu, w jaki pacjent postrzega chorobę. Wiele z nich obejmuje więcej ni jeden
z wymienionych elementów. W wyst pieniu przedstawiona zostanie pokrótce ewolucja
proponowanych modeli, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualnie obowi zuj ce
(Kalamazoo, Calgary Cambridge, SźżUź, 4 Habits, MAAS) oraz propozycję najnowsz –
HPCCC (Health Professions Core Communication Curriculum).
Słowa kluczoweŚ komunikowanie się, modele konsultacji, komunikacja kliniczna

2. Marek Motyka
Wybrane zało enia komunikacji terapeutycznej z pacjentem.
Rozwój techniki medycznej oraz nowoczesnych technologii niesie ze sob wiele korzy ci,
lecz tworzy tak e szereg powa nych zagro e . Jednym z nich jest często obserwowany
w praktyce, zobiektywizowany i przedmiotowy charakter kontaktu nawi zywanego
z pacjentem. Tymczasem podstaw sztuki leczenia i pielęgnowania jest kontrolowana, lecz
dynamicznie zmieniaj ca się relacja lekarza (pielęgniarki) z pacjentem, ł cz ca w stosownej
proporcji, aspekt zadaniowy z aspektem osobistym. Mo na przyj ć, e istota komunikacji
terapeutycznej polega na dostosowanym do sytuacji ł czeniu koncentracji na celu leczenia
i stosowanych

rodkach medycznych, z koncentracj
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na pacjencie, jego osobistych

przekonaniach, uczuciach i potrzebach. Referat prezentuje podstawowe zało enia koncepcji
komunikacji terapeutycznej w ujęciu proponowanym przez autora.
Słowa kluczoweŚ komunikacja terapeutyczna, opieka medyczna

3. Maria Rogiewicz
Wyzwania komunikacyjne. Rodzina, pacjent chory na chorob nowotworow – pro ba,
rezygnacja z uporczywej terapii
W wyst pieniu podjęto temat uporczywej terapii w aspekcie kontynuowania za wszelk cenę
lub zaprzestania jej wobec chorego na chorobę nowotworow . Zwrócono uwagę na rolę
chorego i jego rodziny, konflikt ich interesów, ró nice w ich oczekiwaniach z jednej strony
a z drugiej ukazano rolę psychologa jako pomocnika chorego, rodziny i lekarza. Rodzina
i pacjent s tu tłem do zwrócenia uwagi na wyzwania komunikacyjne, przed którymi staje
psycholog. Zwrócono te uwagę na potrzebę budowania przymierza i mo liwo ci rozwi zania
go.
Słowa kluczoweŚ pacjent z chorob nowotworow , rodzina, psycholog, komunikacja

4. Magdalena Horode ska, Paweł żrabowski, Agnieszka Wójcik
Warsztaty w ramach projektu „Umieranie-Ludzka Rzecz” jako propozycja kształcenia
przeddyplomowego na uczelniach medycznych
Celem

wyst pienia

jest

prezentacja

warsztatów,

jakie

powstały

na

zaproszenie

Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny w ramach ogólnopolskiego projekt
„Umieranie - ludzka rzeczą. Projekt powstały, aby pomóc studentom oswoić się z tematem
cierpienia i mierci. Tak, aby studenci z korzy ci dla pacjenta, jego rodziny, oraz siebie
samych potrafili poruszać trudne tematy. Program prezentowanych warsztatów został
napisany przez interdyscyplinarnym zespół składaj cy się z psychologa, lekarza,
fizjoterapeuty i pielęgniarki. W takim te

składzie zespół prowadzi zajęcia, na które

zapraszani s studenci ró nych wydziałów. Warsztaty realizowane s od 2ŃŃ9 i miały po kilka
edycji na Uniwersytetach Medycznych w Warszawie, Lublinie i Białymstoku.
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Słowa kluczoweŚ projekt „Umieranie – Ludzka Rzecz”, kształcenie przeddyplomowe,
uczelnie medyczne

5. Magdalena Lewandowska, Anna Ratajska, Agnieszka Wo niewicz, Łukasz
Warchoł
Inicjatywa tEACH oraz CKK – pierwsze spotkanie diagnostyczne nauczycieli
komunikacji klinicznej w Polsce. Wyniki ewaluacji
Celem wyst pienia jest zaprezentowanie działa podjętych na rzecz rozwoju idei komunikacji
klinicznej w Polsce, pocz wszy od spotkania Podkomisji ds. Nauczania źuropejskiego
Stowarzyszenia Komunikacji Klinicznej (Teaching Committee of European Association
for Communication in Healthcare, tEACH) w Kopenhadze w maju 2013 roku, poprzez
utworzenie w styczniu 2014r w Bydgoszczy Centrum Komunikacji Klinicznej (CKK,
międzyuczelniana jednostka UKW i UMK), a

do podjęcia działa

zmierzaj cych

do poprawy nauczania umiejętno ci komunikowania się personelu medycznego. Źziałaniami
tymi byłyŚ organizacja spotkania diagnostycznego, utworzenie polskiej sieci nauczycieli
i badaczy komunikacji klinicznej źACH Network Poland, utworzenie polskiego oddziału
EACH – źACH Polska oraz zapocz tkowanie cyklu kursów dla trenerów komunikacji
klinicznej „Train the trainers”, które będ prowadzone przez ekspertów tźACH. Pierwsze
z nich pt. „Czego uczyć i jak uczyć” odbędzie się w Białymstoku w dniach 6-8 pa dziernika
br., a bezpo rednio po nim odbędzie się drugie spotkanie sieci nauczycieli i badaczy
komunikacji klinicznej EACH Network Poland.
Prezentowane wyniki ewaluacji pierwszego spotkania diagnostycznego nauczycieli
komunikacji klinicznej w Polsce, które odbyło się ń4 i ń5 marca br. w Bydgoszczy, odnosz
się do czę ci inicjatywy realizowanej przez CKK we współpracy z tEACH. W spotkaniu
udział wzięły osoby ze zró nicowanym do wiadczeniem w zakresie nauczania komunikacji
klinicznej, z o rodków i organizacji z całej Polski. Byli to pracownicy naukowo-dydaktyczni,
praktycy (lekarze, fizjoterapeuci, psychologowie, pielęgniarki, pedagodzy) oraz studenci tych
kierunków. Celami przeprowadzonej ewaluacji byłoŚ ń) okre lenie, w jakim stopniu
zorganizowane spotkanie pozwoliło uczestnikom zwiększyć

wiadomo ć w zakresie

mo liwo ci dydaktycznych w obszarze komunikacji klinicznej, 2) uzyskanie odpowiedzi
na pytanie, czy proponowane formy pracy przekładały się na efektywno ć spotkania, oraz
3) okre lenie, jakie aspekty spotkania warto docenić, a co warto poprawić w przyszło ci.
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Analiza otrzymanych wyników ewaluacji potwierdziła zasadno ć podjętych działa

oraz

ujawniła potrzebę kontynuowania ich. Celami tych działa s Ś ń) zwiększenie wiadomo ci
istnienia potrzeby nauczania umiejętno ci komunikowania się w opiece zdrowotnej,
2) konieczno ć wykształcenia specjalistów w tej dziedzinie, 3) zaproszenie nauczycieli
i badaczy komunikacji klinicznej do anga owania się w działania realizowane w ramach sieci.
Ź ymy do tego, aby sieć stała się platform wymiany my li i do wiadcze nauczycieli
umiejętno ci komunikowania się. Umo liwi to wzajemne wspieranie się, wymianę
do wiadcze oraz motywowanie do dalszych działa . Ostatnim celem jest podjęcie działa
zmierzaj cych do wprowadzenia europejskich standardów kształcenia umiejętno ci
komunikowania się z pacjentem we wszystkich uczelniach medycznych w kraju. Mamy
nadzieję,

e umo liwi to osi gnięcie podstawowego zało eniaŚ poprawę relacji między

pracownikami opieki zdrowotnej oraz pacjentami, co przyczyni się do wzrostu zadowolenia
zaanga owanych stron oraz zwiększenie skuteczno ci leczenia.
Słowa kluczeŚ komunikacja kliniczna, network (sieć)
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Sympozjum nr 24: INTRAPSYCHICZNE I INTERPERSONALNE MECHANIZMY
RźżULACJI ZACHOWANIA W ZABURZźNIACH OSOBOWO CI
Prowadz cyŚ
Lidia Cierpiałkowska1, Beata Pastwa-Wojciechowska2
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
2

Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski
Dyskutant:
Krystyna Drat-Ruszczak

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Streszczenie sympozjum:
Zaburzenia osobowo ci to jedno z najbardziej rozpowszechnionych zaburze psychicznych,
które charakteryzuje się trwałymi wzorcami do wiadczania siebie i innych, percepcji
i interpretacji rzeczywisto ci, wzorcami relacji interpersonalnych oraz trudno ciami kontroli
popędów seksualnych i agresywnych. Wzorce te ujawniaj się ju w okresie adolescencji
i stabilizuj się w dorosło ci. Zaburzenia osobowo ci współwystępuj z wieloma innymi
zaburzeniami psychicznymi z Osi I DSM-V (APA, 2Ńń3). Sesja po więcona jest prezentacji
teoretycznych analiz w obszarze współczesnej teorii relacji z obiektem i przedstawieniu
wyników bada nad uwarunkowaniami regulacji zachowania w zaburzeniach osobowo ci.
Badania prowadzono przede wszystkim na osobach z zaburzeniami osobowo ci z wi zki B,
tj. zaburzeniu osobowo ci narcystycznej, borderline oraz osobowo ci psychopatycznej.
Mechanizmy dysregulacji emocjonalnej i jej wpływu na relacje interpersonalne s wyja niane
zgodnie z zało eniami poziomów patologii organizacji osobowo ci teorii relacji z obiektem
O. Kernberga.
Słowa kluczoweŚ zaburzenia osobowo ci, mechanizmy regulacji zachowania
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Wyst pieniaŚ
1. Krystyna Drat-Ruszczak, Ró a Bazi ska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Inteligentni, zimni, li? O narcystycznej negacji ciepła
2. Źominika żórska, Emilia Soroko
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
U yteczno ć modelu przetwarzania do wiadczenia emocjonalnego w diagnozie
poziomów organizacji osobowo ci
3. Iwona Grzegorzewska
Uniwersytet Zielonogórski
Indywidualne i

rodowiskowe predyktory eksternalizacji i internalizacji

problemów u dorastaj cych
4. Beata Pastwa-Wojciechowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski
Struktura czynnikowa psychopatii na podstawie bada

skazanych kobiet i

m czyzn w Polsce
5. Lidia Cierpiałkowska, Jarosław żroth
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Oblicza psychopatii a organizacja osobowo ci neurotycznej i borderline
6. Jarosław żroth, Marta Andrałojć
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wczesne predyktory psychopatii
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Krystyna Drat-Ruszczak, Ró a Bazi ska
Inteligentni, zimni, li? O narcystycznej negacji ciepła
Przedstawiamy dwa badania eksperymentalne, w których narcystyczna agresja ujawnia się nie
tylko jako rezultat informacji o pora ce w dziedzinie sprawno ciowej, ale tak e jako efekt
pozytywnej informacji wspólnotowej (tj. informacji o tym, e s serdeczni, ciepli i przyja ni).
Badania dowodz , e dla osób narcystycznych obraz siebie jako wysoce wspólnotowych jest
nie do przyjęcia, poniewa oznacza słabo ć, zale no ć, utratę kontroli i bycie gorszym.
Jest wówczas równoznaczny z istotnym osłabieniem cenionych cech sprawczych. Zjawisko
to wyja niamy w terminach psychologii społecznej jako tzw. efekt-sukcesu-jako-wady
(Reinhard, Stahlberg, Messner, 2ŃŃ8, 2ŃŃ9). Źyskutujemy je tak e w terminach teorii relacji
z obiektem jak tzw. ska anie „dobrego” obiektu sprawczego przez wspólnotowy „zły” (Klein,
1975; Modell, 1975; Kernberg, 1975).
Słowa kluczoweŚ narcystyczna agresja, sprawno ć, wspólnotowo ć

2. Źominika żórska, Emilia Soroko
U yteczno ć modelu przetwarzania do wiadczenia emocjonalnego w diagnozie
poziomów organizacji osobowo ci
Ogólny model przetwarzania do wiadczenia emocjonalnego Bakera i współpracowników
odnosi się głównie do przejawów przetwarzania i obejmujeŚ wydarzenie doprowadzaj ce
do zakłócenia emocjonalnego, pełne do wiadczenie emocjonalne oraz jego ekspresję wraz
ze strategiami regulacyjnymi. Poszerzeniem tego modelu jest odniesienie się do głębszych
mechanizmów przetwarzania obejmuj cych strukturę i procesualne aspekty reprezentacji
emocjonalno-relacyjnych. Zaproponowano dwa ujęcia intrapsychicznego przetwarzaniaŚ
psychoanalityczny

model

cykli

referencyjnych

(Bucci)

oraz

proces

narracyjnego

przetwarzania do wiadczenia (Angnus i in.). Oba ujęcia wskazuj z jednej strony na przejawy
przetwarzania emocjonalnego w wypowiedziach, szczególnie w narracjach na pobudzaj ce
emocjonalnie tematy, a z drugiej na le ce u ich podło a etapy i mechanizmy przetwarzania
takie jakŚ aktywacja umysłowych reprezentacji, artykulacja do wiadczenia emocjonalnego
(referencja), refleksja

oraz

regulacja emocji. Model przetwarzania do wiadczenia

emocjonalnego odniesiono do poziomów organizacji osobowo ci Kernberga i poparto
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badaniami własnymi oraz innymi obecnymi w literaturze. Na tej podstawie omówiono
i wskazano na etapy przebiegaj ce prawidłowo i zakłócenia procesu przetwarzania
charakterystyczne dla osób z poziomem organizacji osobowo ci borderline, podkre laj c
praktyczn kliniczn u yteczno ć modelu.
Słowa kluczoweŚ model przetwarzania do wiadczenia emocjonalnego, poziomy organizacji
osobowo ci Kernberga, poziom organizacji osobowo ci borderline

3. Iwona Grzegorzewska
Indywidualne i rodowiskowe predyktory eksternalizacji i internalizacji problemów
u dorastaj cych
Eksternalizacja i internalizacja problemów u dzieci i młodzie y stanowi często istotny
wska nik problemów występuj cych w yciu dorosłym. W sposób szczególny wskazuje się
na zwi zki pomiędzy problemami behawioralnymi i emocjonalnymi w okresie dorastania
a pó niejszymi zaburzeniami osobowo ci. Aczkolwiek powi zania pomiędzy wcze nie
zarysowan

tendencj

do eksternalizacji i/lub internalizacji trudno ci a pó niejsz

psychopatologi s bardzo skomplikowane i nie do ko ca empirycznie wyja nione, tym
niemniej

coraz

czę ciej

podkre la

się

psychopatologicznych dla rozwoju zaburze

kluczow

rolę

adaptacyjnych w

wczesnych

objawów

yciu dorosłym. Poznanie

predyktorów eksternalizacji i internalizacji problemów w okresie dorastania mo e zatem
w istotny sposób wpłyn ć na dookre lenie czynników ryzyka i czynników ochronnych
stanowi cych główny cel programów interwencyjnych. Prezentowany referat omawia wyniki
bada na populacji ń8Ń osób w wieku 17-2Ń lat. Analizowano zwi zki między eksternalizacj
i internalizacj problemów a predyspozycjami indywidualnymi i rodowiskowymi. Model
badawczy

zakładał

ocenę

poziomu

psychopatologii

oraz

szacowanie

zmiennych

intrapsychicznych i interpersonalnych wa nych z punktu widzenia omawianego problemu.
Uzyskane wyniki bada potwierdziły hipotezę o istotnej roli czynników temperamentalnych
i osobowo ciowych w rozwoju problemów u młodzie y. Zauwa ono te istotny zwi zek
między wsparciem społecznym, rodzinnymi i pozarodzinnym a obserwowanymi objawami
psychologicznymi. Analiza uzyskanych wyników bada dostarcza podstaw do wnioskowania
o istnieniu czynników ryzyka zwiększaj cych prawdopodobie stwo psychopatologii oraz
wyodrębnieniu zasobów chroni cych młodzie przed problemami.
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Słowa kluczoweŚ młodzie , eksternalizacja, internalizacja

4. Beata Pastwa-Wojciechowska
Struktura czynnikowa psychopatii na podstawie bada skazanych kobiet i m czyzn
w Polsce
Psychopatia jest tradycyjnie definiowana jako konstrukt dwu czynnikowy, opisywany przez
zmienne osobowo ciowe i zachowania antyspołeczne. Model dwuczynnikowy psychopatii
został zakwestionowany przez Cooke’a i Michie, którzy w wyniku przeprowadzonych przez
siebie bada zaproponowali model trzyczynnikowy. Badania przeprowadzone przez Hare
z kolei dowiodły, e w strukturze psychopatii mo na wydzielić cztery czynniki. Analizy
bada

pokazały,

e model dwuczynnikowy ma najgorsze dopasowanie teoretyczne

i empiryczne. Znacznie lepsze jest natomiast dopasowanie modelu trzy- i czteroczynnikowego. Przeprowadzone badania maj na celu ukazanie na podstawie bada osób
skazanych (kobiet i mę czyzn) stopie dopasowania wy ej wymienionych modeli w populacji
polskiej osób skazanych.
Słowa kluczoweŚ psychopatia, struktura czynnikowa, kobiety osadzone w zakładach karnych,
mę czy ni osadzeni w zakładach karnych

5. Lidia Cierpiałkowska, Jarosław żroth
Oblicza psychopatii a organizacja osobowo ci neurotycznej i borderline
Aktualnie powszechnie przyjmuje się, e psychopatia, dyssocjalne i antyspołeczne zaburzenia
osobowo ci s

t

sam

kategori

zaburzenia psychicznego. Obraz kliniczny i poziom

funkcjonowania społecznego osób z psychopatycznymi zaburzeniami osobowo ci jest bardzo
zró nicowany. Opisy zró nicowanych profili funkcjonowania psychospołecznego osób z tym
zaburzeniem psychicznym powstały w konsekwencji wielu bada

w placówkach

penitencjarnych, obserwacji psychologów klinicznych i psychoterapeutów. Typy psychopatii
s traktowane w indywidualnych przypadkach jako predyktory zdolno ci do rozumienia
sytuacji społecznych, mo liwo ci skorzystania z psychoterapii czy efektywnego prowadzenia
resocjalizacji. W konsekwencji, od wielu lat prowadzi się badania, których celem jest
wyja nienie uwarunkowa

i patomechanizmu utrzymywania się poszczególnych obrazów
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klinicznych psychopatii. Prezentowane badania miały odpowiedzieć na pytanie czy ró ne
oblicza psychopatii pozostaj w zwi zku z poziomem organizacji osobowo ci borderline
i neurotycznej wg O. Kernberga.
Zbadano grupę 98. osób odbywaj cych karę pozbawienia wolno ci w zakładach karnych.
Badani mieli od 2Ń do 54 lat, najwięcej o skazanych miało wykształcenie podstawowe
i zawodowe.
Źo pomiaru psychopatii posłu ono się Kwestionariuszem Osobowo ci Psychopatycznej –
PPI-R S. O. Lilienfelda i M. R. Widows (polska adaptacja Grot, 2010), a poziomu organizacji
osobowo ci borderline oszacowano Kwestionariuszem Zaburze Osobowo ci Borderline –
BPI F. Leichsenringa (polska adaptacja Cierpiałkowska, 2ŃŃ2). Pomiaru poziomu lęku
dokonano Wieloskładnikowym Kwestionariuszem Lęku – MCA IV D. Schalling (polska
adaptacja Pospiszyl, 2002).
Wyniki bada wskazuj na istotne statystycznie zwi zki między profilami psychopatycznych
zaburze osobowo ci a pierwotnymi i dojrzałymi mechanizmami obronnymi oraz poziomem
dyfuzji to samo ci. Natomiast nie zaobserwowano istotnych zwi zków między poziomem
lęku przed blisko ci i zdolno ci do testowania rzeczywisto ci a typami psychopatii.
Słowa kluczowe: psychopatia, koncepcja poziomów organizacji osobowo ci Kernberga,
poziom organizacji osobowo ci neurotycznej, poziom organizacji osobowo ci borderline

6. Jarosław żroth, Marta Andrałojć
Wczesne predyktory psychopatii
Celem referatu jest zaprezentowanie konstruktu psychopatii u dzieci i młodzie y oraz
dyskusja jego u yteczno ci dla praktyki badawczej i klinicznej, w tym prognostycznointerwencyjnej. Autorzy, dokonuj c analizy literatury przedmiotu, omawiaj współczesne
kierunki bada

nad wczesnymi przejawami psychopatii u dzieci i młodzie y, motywy

podejmowania studiów w tym obszarze, jak równie wskazuj towarzysz ce im problemy
natury metodologicznej i etycznej. Wyst pienie jest prób

rozwa enia mo liwo ci

identyfikacji wczesnych predykatorów psychopatii, wskazuj c na potrzebę dalszych prac
nad tym konstruktem w kierunku opracowania rozwojowego modelu psychopatii.
Słowa kluczoweŚ psychopatia, dzieci i młodzie
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Sympozjum nr 25: WOKÓŁ TźORII WARTO CI SHALOMA SCHWARTZA
Organizatorzy:
Jan Cieciuch1, Paweł Boski2
1

Wy sza Szkoła Żinansów i Zarz dzania w Warszawie

2

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Dyskutant:
Shalom Schwartz
Hebrew University, Jerusalem, Israel

National Research University-Higher School of Economics, Moscow, Russia

Streszczenie sympozjum:
Teoria warto ci Schwartza jest dzisiaj dominuj cym ujęciem warto ci w psychologii
międzykulturowej, osobowo ci, społecznej, a ostatnio wzrasta równie

zainteresowanie

t teori tak e psychologów rozwojowych. Istot teorii jest rozró nienie indywidualnych
hierarchii warto ci i uniwersalnej struktury warto ci. Ludzie ró ni się między sob tym,
co uwa aj

za wa ne, ale ich systemy warto ci konstruowane s

zgodnie ze swoist

„uniwersaln gramatyk ” warto ci, opisywan przez model kołowy. Model ten, zakładaj cy,
e warto ci formuj uniwersalne, motywacyjne, kołowe kontinuum, został zweryfikowany
w ogromnej liczbie bada prowadzonych na wielu kontynentach.
Podczas sympozjum zostan przedstawione referaty dotycz ce ró nych zagadnie z zakresu
psychologii międzykulturowej, politycznej, osobowo ci oraz rozwojowej, inspirowane przez
teorię warto ci Schwartza, ale te czasem będ cych z ni w sporze. Janusz Reykowski
zaprezentuje referat dotycz cy roli warto ci w konflikcie politycznym. Zbigniew Zaleski
zajmie się ich rol w zachowanych zwi zanych z finansami. Magda

emojtel-Piotrowska

ze współpracownikami zaprezentuje szeroko zakrojone badania przeprowadzone w 28 krajach
reinterpretuj ce star wersję teorii Schwartza w wietle rozstrzygnięć zaproponowanych
w zmodyfikowanej wersji. Jan Cieciuch uka e teorię warto ci Schwartza z punktu widzenia
psychologii rozwoju. Na zako czenie Paweł Boski podda refleksji kluczow tezę Schwartza
dotycz c uniwersalizmu warto ci.
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Słowa kluczoweŚ indywidualne hierarchie warto ci, uniwersalna struktura warto ci

Wyst pieniaŚ
1. Janusz Reykowski
Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
Warto ci jako ródło konfliktów politycznych
2. Zbigniew Zaleski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Warto ci w kontek cie społecznym i finansowym/ekonomicznym
3. Magdalena

emojtel-Piotrowska1, Jarosław Piotrowski2, Jan Cieciuch3, Joanna

Ró ycka1, Melania Chargazia4, Murnizam H. J. Halik5, Dzintra Ilisko6, Narine
Khachatryan7, Kadi Liik8, Elena Paspalanowa9, Habib Tiliouine10, Ha Khanh
Truong11
1

Uniwersytet żda ski

2

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Poznaniu

3

Wy sza Szkoła Żinansów i Zarz dzania w Warszawieś

4

Tbilisi University

5

University of Malaysia Sabah

6

Daugavpils University

7

Yerevan State University,

8

Talinn University

9

New Bulgarian University, Centre for Cognitive Science

10

Oran University

11

Hanoi University

Struktura i równowa no ć pomiaru nowych warto ci Schwartza mierzonych
przy pomocy klasycznego PVQ-40 w 27 krajach

4. Jan Cieciuch
Wy sza Szkoła Żinansów i Zarz dzania w Warszawie
Rozwój warto ci w dzieci stwie. Badania poprzeczne i podłu ne
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5. Paweł Boski
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Kompletno ć czy brakuj ce elementy w kolistej teorii warto ci Shaloma
Schwartza?

Streszczenia wyst pie Ś
1. Janusz Reykowski
Warto ci jako ródło konfliktów politycznych
Lewicowi i prawicowi wyborcy ró ni

się pod względem pewnych cech osobowo ci

i pewnych warto ci (Caprara, Vecctione, Schwartz 2ŃŃ9). żłówna ró nica dotyczy
superwymiaru konserwatyzm vs otwarto ć na zmianę. W referacie zmierzam uzasadnić tezę,
e ró nica ta wynika ze sprzeczno ci między dwoma formami mentalno ciŚ mentalno ci ,
która opiera się na zasadzie prymatu wspólnoty nad jednostk i mentalno ci , która opiera się
na zało eniu autonomii jednostki. Ta pierwsza wykształcała się w długim procesie
historycznym, w którym kolektywne formy ycia stanowiły warunek przetrwania. Ta druga
jest rezultatem rozwijaj cego się historycznie i indywidualnie procesu emancypacji jednostki
ludzkiej.

Mimo zasadniczych

ró nic

między tymi

dwoma

formami

mentalno ci

psychologiczne potrzeby ludzi mog skłaniać ich do poszukiwania jakich sposobów ich
pogodzenia. Pogodzenie takie staje się du o mniej prawdopodobne, kiedy ró nice te zostaj
przekształcone w polityczne ideologie i staj się podstaw politycznych konfliktów.
Słowa kluczoweŚ warto ci, osobowo ć, konflikt polityczny

2. Zbigniew Zaleski
Warto ci w kontek cie społecznym i finansowym/ekonomicznym
Stosowanie lub akceptowanie nepotycznych metod w ułatwianiu innym apana y zatrudnienia,
pozwole /koncesji, miejsc w limitowanych układach, po yczek bankowych do pewnego
stopnia mo e być wyja nianie przez system warto ci stosuj cego nepotyzm (oferenta) lub
z korzystania z niego (biorca). Nasze badania przybli aj te powi zania.
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Poniewa

udzielanie i branie kredytów bankowych nie zawsze jest podbudowane

tzw. płynno ci finansow i zaufaniem do kredytobiorcy to mo na tutaj tez oczekiwać roli
warto ci.
Samo zadłu enie się dla realizacji okre lonego celu jest mało zbadanym przez psychologów
fenomenem i ten stan nie pozostaje bez znaczenia dla prze ywanych emocji przez
kredytobiorcę. Uznawane warto ci mog

moderować do wiadczane emocje negatywne

i pozytywne u kredytobiorców zadłu onych na krótszy albo dłu szy okres. Badania w tym
obszarze przybli a odpowiedz na to pytanie ze wskazaniem na role warto ci oraz na inne
determinanty.
Słowa kluczoweŚ warto ci, ekonomia, kredyt bankowy

3. Magdalena

emojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski, Jan Cieciuch, Joanna

Ró ycka, Melania Chargazia, Murnizam H.J. Halik, Dzintra Ilisko, Narine
Khachatryan, Kadi Liik, Elena Paspalanowa, Habib Tiliouine, Ha Khanh
Truong
Struktura i równowa no ć pomiaru nowych warto ci Schwartza mierzonych przy
pomocy klasycznego PVQ-40 w 27 krajach
Schwartz i inni (2Ńń3) zaproponowali modyfikację klasycznego modelu warto ci,
wyró niaj c w nim ń9 bardziej szczegółowo zdefiniowanych warto ci. Cieciuch i Schwartz
(2012) oraz Cieciuch, Schwartz i Vecchione (2Ńń3) wykazali, e warto ci wyodrębnione
w zmodyfikowanej teorii s równie mo liwe do zlokalizowania w danych zebranych przy
pomocy klasycznego kwestionariusza (PVQ-4Ń), przeznaczonego do pomiaru ńŃ warto ci.
Okazało się,

e nawet w tych danych mo na było zidentyfikować a

ń6 warto ci

w konfirmacyjnej analizie czynnikowej.
Celem niniejszego projektu była międzykulturowa replikacja wyników Cieciucha
i współpracowników (Cieciuch, Schwartz, 2Ńń2ś Cieciuch, Schwartz, Vecchione, 2013)
w 28. krajach z pięciu kontynentów oraz ich rozszerzenie. W zakresie replikacji oczekiwano
identyfikacji bardziej szczegółowo zdefiniowanych warto ci w danych zebranych przy
pomocy PVQ-4Ń. W zakresie rozszerzenia była to weryfikacja równowa no ci pomiaru
(konfiguracyjnej, metrycznej i skalarnej) warto ci mierzonych przy pomocy PVQ-4Ń między
28 krajami.
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W ramach projektu dokonano adaptacji PVQ-4Ń w Algierii, Armenii, Bułgarii, źstonii,
żruzji, Łotwie, Malezji i Wietnamie. W badaniach ł cznie wzięło udział 5955 osób. Okazało
się, e modele z większ liczb bardziej szczegółowo zdefiniowanych warto ci s lepiej
dopasowane do danych ni

modele klasyczne zbudowane na tezie o podziale koła

na 10 warto ci. Ponadto okazało się, e pomiar nowych warto ci uzyskuje wy szy poziom
równowa no ci pomiaru.
Słowa kluczoweŚ warto ci, PVQ-40

4. Jan Cieciuch
Rozwój warto ci w dzieci stwie. Badania poprzeczne i podłu ne
Weryfikacja kołowego modelu warto ci Schwartza w kontek cie międzykulturowym
sprowokowała pytanie o ontogenezę struktury warto ci. Badania dzieci były wyzwaniem
metodologicznym, któremu – jak się wydaje – sprostało obrazkowe narzędzie stworzone
przez Doering i współpracowników (2ŃńŃ) – Picture Based Value Survey (PBVS), którego
polsk wersję przygotowali Cieciuch, Harasimczuk i Doering (2013).
Podczas wyst pienia zostan zaprezentowane badania poprzeczne (przeprowadzone w grupie
2552. dzieci w wieku od 7 do ń3 lat) oraz podłu ne (w grupie 8Ńń. dzieci w wieku od 7 do 11
lat). W badaniach podłu nych trzykrotnie dokonano pomiaru warto ci, w rocznych odstępach.
Okazało się, e zacz tki kołowej struktury warto ci widoczne s ju u najmłodszych dzieci.
Wykazano te

względn

stabilno ć hierarchii warto ci z zaobserwowanymi trendami

rozwojowymi, zgodnymi z kołowym modelem warto ci. W badanym okresie wzrasta
preferencja otwarto ci i spada zachowawczo ci. W zakresie przekraczania oraz umacniania
siebie zaobserwowane zostały trendy krzywoliniowe.
Słowa kluczoweŚ warto ci, ontogeneza struktury warto ci, dzieci stwo

5. Paweł Boski
Kompletno ć czy brakuj ce elementy w kolistej teorii warto ci Shaloma Schwartza?
Kolista

teoria

warto ci

autorstwa

Shaloma

Schwartza

jest

jedn

z

najbardziej

rozpoznawanych koncepcji i programów badawczych psychologii międzykulturowej
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ostatniego ćwierćwiecza (Schwartz, ń992ś Schwartz i in., 2Ńń2)ś jej zasięg oddziaływania
znacznie wykracza poza ten główny obszar, wpływaj c tak e na uprawianie psychologii
politycznej, organizacji oraz społecznej i osobowo ci w szerokim sensie.
Źługoletni program badawczy z udziałem tych samych narzędzi pomiarowych i metod
analizy doprowadził do opracowania dwóch postaci teorii, z których jedna operuje
na poziomie jednostkowym za druga na kulturowym. Poziom warto ci jednostkowych
oferuje wy szy stopie teoretycznego zaawansowania i napotyka mniej problemów, jakie
wi

się z pomiarem kulturowym.

Sam główny autor jest zdania, i koło warto ci wypełnione mniejsz lub większ ilo ci ich
typów wyczerpuje uniwersum aksjologiczne ludzko ci. Jest to stwierdzenie miałe i w mym
odczuciu nie zostało ono wystarczaj co uzasadnione. W referacie swym skupię się
na warto ciach z kręgu pragmatycznych, jakie stanowi obszar zainteresowa psychologii
organizacyjnej i były reprezentowane w pionierskim projekcie Hofstede (ń98Ń/2ŃŃń)
a pó niej w żLOBź (2ŃŃ4). Orientacja na osi ganie, Orientacja przyszło ciowa oraz
Unikanie niepewno ci stanowi

triadę warto ci pragmatycznych, która nie mie ci się

w systemie Schwartza (Boski, 2013). Uwaga ta dotyczy tak pomiaru jednostkowego,
jak i kulturowego. źfektywno ć społeczna, to termin zaproponowany dla tego syndromuś
pokrywa się on z znacznej mierze z warto ciami sprawczo ci i kompetencji (Wojciszke,
2ŃńŃ). W referacie zostan przedstawione wyniki analiz wtórnych z baz danych innych
autorów a tak e z bada własnych, które weryfikuj tezę o niekompletno ci koła Schwartza.
Poruszony te zostanie problem rozziewu między warto ciami a praktykami/działaniami,
które nie pokrywaj się z ideałami. Pankulturowa dominacja dobroci i równie powszechne
odrzucenie władzy tudzie bogactwa zbyt kłóci się z obserwacj realnych działa ludzkich,
by mo na je bezkrytycznie zaakceptować.
Słowa kluczoweŚ kolista teoria warto ci, psychologia międzykulturowa, warto ci
pragmatyczne, psychologia organizacyjna
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Sympozjum nr 26: METODY BADAWCZE W PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ
Organizator:
Marlena Kossakowska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Department of Psychology, University of Pennsylvania
Dyskutant:
Mariusz Zi ba
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Streszczenie sympozjum:
Celem sympozjum jest przedstawienie nowych metod badawczych, które powstaj w Polsce
na u ytek psychologii pozytywnej (PP) oraz prezentacja polskich wersji kwestionariuszy
i skal, które ju od dawna s wykorzystywane na wiecie przed badaczy, a nie maj jeszcze
polskich adaptacji. Nowe i adaptowane narzędzia badawcze w Polsce pełni istotn rolę
w rozwoju polskiej psychologii pozytywnej. Warto po więcić temu tematowi oddzielne
sympozjum, bowiem zainteresowanie psychologi

pozytywn

obecnie wydaje sie być

w swoim największym punkcie i jako członek Komitetu Naukowego I Międzynarodowej
Konferencji Psychologii Pozytywnej w Polsce z 2Ńń3, zauwa am rosn ce zapotrzebowanie
na coraz to nowsze operacjonalizacje zmiennych u ywanych w badaniach naukowych
w niniejszej dziedzinie. Ponadto sympozjum to mogłoby zachęcić uczestników do prac
nad adaptacjami kolejnych kwestionariuszy i w ten sposób utworzyć profesjonaln bazę
metodologiczn dla badaczy PP w Polsce.
Słowa kluczoweŚ psychologia pozytywna, metody badawcze
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Wyst pieniaŚ
1. Marlena Kossakowska1, 2, Margaret L. Kern2, Julie Butler3
1

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

2

Department of Psychology, University of Pennsylvania, USA

3

Pembroke College, University of Oxford, Wielka Brytania

PERMA Profil – krótka metoda do badania dobrostanu w uj ciu koncepcji
teoretycznej PERMA Martina Seligmana
2. Źominika Kara 1, Jan Cieciuch2, Corey L.M. Keyes3
1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie

2

Wy sza Szkoła Żinansów i Zarz dzania w Warszawie

3

Emory University, Atlanta, USA

Polska adaptacja kwestionariusza Mental Health Continuum (MHC-SF) Keyesa
3. Małgorzata Najderska1, 2, Jan Cieciuch3
1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie

2

Niepubliczny łobek i Europejskie Przedszkole źkologiczne „Baby City”

3

Wy sza Szkoła Żinansów i Zarz dzania w Warszawie

Polska adaptacja kwestionariusza do pomiaru mocnych stron charakteru
z zasobów International Personality Item Pool
4. Teresa Chirkowska-Smolak
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polska adaptacja kwestionariusza UWES do pomiaru zaanga owania w prac
W. Schaufeliego i A. Bakkera
5. Mariusz Zi ba
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Polska adaptacja Change in Outlook Questionnaire – wyniki wst pne
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6. Alicja Malina
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Skala Osobistej Adaptacyjno ci – polska adaptacja skali do pomiaru pr no ci
Lifespan Individual Resilience Scale (LIRS) C. Harms, J. A. Pooley, L. Cohen

Streszczenia wyst pie Ś
1. Marlena Kossakowska, Margaret L. Kern, Julie Butler
PERMA Profil – krótka metoda do badania dobrostanu w uj ciu koncepcji teoretycznej
PERMA Martina Seligmana
Wprowadzenie. Perma - Profiler (Butler, Kern, 2014) to krótka wielowymiarowa metoda
do badania dobrostanu według modelu Martina Seligmana (2Ńńń). Koncepcja PźRMA
zakłada, i dobrostan, albo prosperowanie, czy pełnia ycia (ang. flourish) mo na definiować
w 5. aspektachŚ pozytywne emocje, zaanga owanie, pozytywne relacje, sens i osi gnięcia.
Celem wyst pienia jest prezentacja polskiej wersji skali PźRMA Profil oraz jej warto ci
psychometrycznych uzyskanych w warunkach polskichŚ analizy konfirmacyjnej, rzetelno ci,
analizy konwergencyjnej i dyskryminacyjnej w porównaniu z wersj

oryginaln .

Do oryginalnej wersji dodano eksperymentalnie skale oceny stanu zdrowia oraz mierz ce
afekt negatywny i poczucie samotno ci.
Metoda. W badaniu u yto Perma-Profil oraz ń4 ró nych kwestionariuszy słu cych
do pomiaru między innymiŚ zadowolenia z ycia (SWLS), optymizmu (LOT), osobowo ci
(NźO ŻŻI), sensu ycia (MLQ) itd. W badaniu wzięło udział 53Ń osób w wieku od ń5 do 84
lat (M=27,82ś SŹ=ń2,ń8). Badanie było wykonywane grupowo, indywidualnie i przez
internet. Profile Polaków zostały porównane z prób ameryka sk .
Wyniki. Oryginalna wersja kwestionariusza PERMA-Profiler stanowi rzetelne narzędzie
mierz ce dobrostan w ujęciu koncepcji Seligmana (Butler, Kern, 2Ńń4). Prezentowane
badania własne równie

wykazały stosunkowo dobre warto ci skali PźRMA-Profil

w warunkach polskich. Analiza konfirmacyjna potwierdziła 5-czynnikow

strukturę

kwestionariusza (RMS=0,04; punkt estymowany dla RMSEA=0,08; BBNNFI=0,95).
Współczynnik alpha Cronbacha dla pełnej wersji jest wysoki i wynosi Ń,92 (dla podskal
mie ci się w zakresie od Ń,7Ń do Ń,88). Porównuj c dobrostan na próbie polskiej
i ameryka skiej, okazało się,

e Polacy deklaruj
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wy szy dobrostan we wszystkich

składowych oprócz satysfakcji ze zdrowia (Polacy nie ró ni

się w tym zakresie

w porównaniu z Amerykanami) oraz oprócz negatywnych emocji (Polacy czę ciej odczuwaj
lęk, zło ć i smutek).
Podsumowanie. Badanie wykazało, e polska wersja kwestionariusza PźRMA-Profil posiada
umiarkowanie rzetelne warto ci psychometryczne. Źalsze badania s

wskazane w celu

potwierdzenia jego przydatno ci.
Słowa kluczoweŚ Perma-Profil, warto ci psychometryczne

2. Źominika Kara , Jan Cieciuch, Corey L. M. Keyes
Polska adaptacja kwestionariusza Mental Health Continuum (MHC–SF) Keyesa
Keyes (2ŃŃ2) w swej teorii dobrostanu subiektywnego ł czy dwie tradycje filozoficzneŚ
eudajmonistyczn , skoncentrowan
z natur

na rozwoju ludzkiego potencjału i

yciu zgodnym

człowieka, oraz hedonistyczn , która uto samia dobrostan z doznawaniem

przyjemnych uczuć i unikaniem nieprzyjemno ci. Keyes (2ŃŃ2) wyró nia trzy aspekty tak
rozumianego dobrostanuŚ emocjonalny, społeczny oraz psychologiczny. Keyes traktuje
dobrostan jako istotny element definicji zdrowia psychicznego, które według niego nie mo e
być traktowane wył cznie jako brak choroby. Chocia
pozostaj

w relacji, nie stanowi

zdrowie i choroba psychiczna

przeciwległych ko ców jednego kontinuum. Zdrowie

psychiczne rozpatruje Keyes na kontinuum: od stanu zwanego rozkwitem (flourishing),
charakteryzuj cego

się

brakiem

choroby

oraz

wysokim

nasileniem

dobrostanu,

do niekompletnego zdrowia psychicznego, zwanego słabnięciem (languishing), które
charakteryzuje się równie brakiem choroby, ale tak e niskim dobrostanem.
Źo pomiaru trzech wymiarów dobrostanu oraz diagnozy zdrowia psychicznego, Keyes (2ŃŃ5)
opracował kwestionariusz Mental Health Continuum–Short Form (MHC–SŻ). Narzędzie to,
oprócz

skali

dobrostanu

emocjonalnego,

zawiera

równie

pozycje

obecne

w kwestionariuszach Social Well-Being Scale (Keyes, ń998, polska adaptacjaŚ Kara ,
Najderska, Cieciuch, 2013) oraz Psychological Well-Being Scales (Ryff, 1989, polska
adaptacjaŚ Cieciuch, 2Ńń2). Niniejsza prezentacja jest raportem z bada nad polsk adaptacj
kwestionariusza MHC–SF.
W badaniach wzięło udział 2ńń5 osób w wieku ń6–81 lat (55,6% kobiet). Wyniki
potwierdzaj Ś ń) zadowalaj c rzetelno ć kwestionariusza MHC–SŻ (wska niki wahaj się
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od Ń,82 do Ń,87)ś 2) trafno ć zewnętrzn
eudajmonistycznym, mierzonym za pomoc

(wysokie korelacje z a) dobrostanem
Questionnaire of Eudaimonic Well-Being –

QźWB Watermana w polskiej adaptacji Najderskiej, Kara , Kłym i Cieciucha (2Ńń4),
b) zdrowiem psychicznym mierzonym za pomoc General Health Questionnaire Goldberga
i Hilliera – GHQ-28 oraz c) pozytywnym i negatywnym afektem mierzonym za pomoc
Positive and Negative Affect Schedule – PANAS-X Watsona i Clarka)ś 3) trójwymiarow
strukturę czynnikow

dobrostanu subiektywnego, a tak e 4) hipotezę mówi c

o tym,

e zdrowie psychiczne i choroba psychiczna to dwa rozró nialne wymiary, nie le ce
na kra cach tego samego kontinuum.
Słowa kluczoweŚ Mental Health Continuum, dobrostan emocjonalny, dobrostan społeczny,
dobrostan psychologiczny

3. Małgorzata Najderska, Jan Cieciuch
Polska adaptacja kwestionariusza do pomiaru mocnych stron charakteru z zasobów
International Personality Item Pool
Peterson i Seligman (2ŃŃ4) definiuj

mocne strony charakteru jako te pozytywne,

powszechnie cenione charakterystyki człowieka, które prowadz do osi gnięcia szczę cia.
Wyró niaj oni 24 mocne strony wchodz ce w skład sze ciu cnót. Źo pomiaru mocnych stron
stworzono kwestionariusz VIA-IS (Values in Action – Inventory of Strengths, Peterson,
Seligman, 2004). W ramach projektu IPIP (Interpersonal Personality Item Pool) Goldberga
stworzony został kwestionariusz IPIP-VIA (International Personality Item Pool – Values
in Action). Jest to kwestionariusz przeznaczony do pomiaru mocnych stron wyró nionych
przez Petersona i Seligmana (2ŃŃ4), ale jest on dostępny w formie open-access. W niniejszej
prezentacji przedstawiona zostanie polska adaptacja tego narzędzia.
Badania zostały przeprowadzone w grupie 9Ń8 osób dorosłych w wieku od ń8 do 78 lat
(M=28,58; SD=ń2,76). Okazało się,

e narzędzie to ma satysfakcjonuj c

rzetelno ć

(alfa Cronbacha dla skal osi gała warto ci od Ń,66 dla skali roztropno ć do Ń,88 dla skali
duchowo ć/religijno ć). W ramach badania trafno ci porównali my wyniki uzyskane przez
nas z wynikami badania Linley’a i in. (2ŃŃ7) dotycz ce ró nic międzypłciowych. Ró nice
międzypłciowe w obu badaniach były bardzo zbli one.
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W naszych badaniach analizie poddali my równie strukturę czynnikow mocnych stron
charakteru. Pomimo tego, e ogromna czę ć bada z zakresu psychologii pozytywnej dotyczy
zwi zków mocnych stron z ró nymi aspektami funkcjonowania człowieka, niewiele wiadomo
na temat ich struktury. Nieliczne prace na ten temat (m.in. McGrath, 2012; Peterson, Park,
Pole, Ź’Andrea, Seligman, 2ŃŃ8) sugeruj

w większo ci podział na cztery lub pięć

czynników, nie odwzorowuj c jednocze nie stworzonego przez Petersona i Seligmana (2ŃŃ4)
podziału na sze ć cnót. W naszych badaniach otrzymali my strukturę czteroczynnikow ,
podobnie jak w badaniach Macdonalda, Bore i Munro (2008) oraz Brdar i Kashdana (2010).
Słowa kluczoweŚ mocne strony charakteru, Interpersonal Personality Item Pool,
kwestionariusz International Personality Item Pool – Values in Action (IPIP-VIA), polska
adaptacja

4. Teresa Chirkowska-Smolak
Polska adaptacja kwestionariusza UWES do pomiaru zaanga owania w prac
W. Schaufeliego i A. Bakkera
Kwestionariusz UWźS Schaufeliego i A. Bakkera słu y do pomiaru zaanga owania w pracę,
rozumianego jako pozytywny stan umysłu zwi zany z prac , który cechuje wigor, oddanie się
pracy

i

absorpcja.

Narzędzie

powstało

do

pomiaru

zaanga owania

jako

stanu

przeciwstawnego do wypalenia zawodowego. Prezentacja dotyczyć będzie opisu prac
nad polsk adaptacj kwestionariusza oraz psychometrycznych wła ciwo ci wersji pełnej
(UWES-ń7) i wersji skróconej (UWźS-9). Rezultaty analiz pozwalaj zarekomendować
wersję skrócon kwestionariusza.
Słowa kluczoweŚ kwestionariusz UWES W. Schaufeliego i A. Bakkera, wersja pełna, wersja
skrócona, polska adaptacja

5. Mariusz Zi ba
Polska adaptacja Change in Outlook Questionnaire – wyniki wst pne
Coraz więcej bada wskazuje na to, e proces radzenia sobie z traumatycznymi i krytycznymi
wydarzeniami

yciowymi mo e spowodować znacz ce pozytywne zmiany osobowo ci

(Aldwin, 1994; Calhoun, Tedeschi, 2006, 2013; Joseph, Linley, 2008). Change in Outlook
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Questionnaire (CiOQ; Joseph, Williams, Yule, ń993) to składaj cy się z 26 pozycji
kwestionariusz samoopisowy, który został zaprojektowany w celu oceny zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych zmian podstawowych schematów rozumienia

wiata,

będ cych następstwem zdarze traumatycznych. Pozytywne zmiany schematów rozumienia
wiata przedstawiane s

w literaturze przedmiotu jako wzrost potraumatyczny (Joseph,

Linley, Andrews, Harris, Howle, Woodward, Shevlin, 2ŃŃ5). CiOQ zawiera licz c ńń
pozycji skalę oceniaj c

pozytywne zmiany schematów (CIOP, np. „O wiele bardziej

doceniam relacje z innymi lud mi.'') oraz składaj c się z ń5 pozycji skalę oceniaj c
negatywne zmiany (CION, np. ''Niczego nie oczekuję od przyszło ci ''). Osoby badane
oceniaj

pytania na 6-punktowej skali od „zdecydowanie się nie zgadzam” (ń) do

„zdecydowanie się zgadzam” (6). Poszczególne pozycje, które znalazły się w oryginalnej
wersji kwestionariusza, zostały opracowane w wyniku analizy tre ci wywiadów z osobami
ocalałymi z katastrofy morskiej, które odpowiadały na pytanie o to, czy katastrofa zmieniła
ich spojrzenie na ycie w sposób pozytywny lub negatywny (Yule, Hodgkinson, Joseph,
Parkes, Williams, 1990). Polska wersja CiOQ opracowana została w oparciu o standardow
procedurę tłumaczenia oryginalnej wersji na język polski. W pierwszym etapie dwóch
tłumaczy, których ojczystym językiem jest język polski, przetłumaczyło poszczególne pytania
kwestionariusza. Ich zadaniem było przede wszystkim zachowanie znaczenia pyta , a nie
dosłowne tłumaczenie poszczególnych słów. W drugim etapie dokonano zwrotnego
tłumaczenia na jęz. angielski. Celem badania było okre lenie struktury czynnikowej oraz
wła ciwo ci psychometrycznych polskiej wersji CiOQ, a tak e zbadanie zwi zku między
wynikami pomiaru CiOQ i wzrostu potraumatycznego. W badaniu wzięło udział sto
trzydzie ci cztery osoby dorosłe (85 kobiet i 49 mę czyzn) w wieku od 2Ń do 72 lat.
Uczestnicy badania zostali wyłonieni zgodnie z technik kuli nie nej. Ta metoda rekrutacji
została zastosowana w celu uzyskania próby z populacji ogólnej, co było istotne ze względu
na przeznaczenie CiOQ do badania osób dorosłych, które do wiadczyły ró nego rodzaju
zdarze traumatycznych i krytycznych. Podobnie jak w wersji oryginalnej, polska wersja
CiOQ posiada strukturę czynnikow

obejmuj c

dwa czynnikiŚ zmian pozytywnych

(11 pozycji) i negatywnych (15 pozycji). Obydwie skale charakteryzuj się satysfakcjonuj c
rzetelno ci . Wyniki pomiaru skal CiOP okazały się być wysoko pozytywnie skorelowane
z wynikami pomiaru polsk

wersj

kwestionariusza Stress-Related Growth Scale (Park,

Cohen, Murch, ń995). Uzyskane dotychczas wyniki zachęcaj do dalszych bada rzetelno ci
i trafno ci polskiej wersji CiOQ, które powinny być przeprowadzone na większych próbach.
Celem przyszłych bada

powinno być zbadanie zwi zku wyników na obydwu skalach
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polskiej wersji CiOQ oraz zmiennych psychospołecznych (np. wsparcie społeczne, jako ć
ycia, cechy osobowo ci). W szczególno ci przeprowadzone powinny być badania podłu ne
weryfikuj ce spójno ć czasow wyników uzyskanych w CiOQ.
Słowa kluczoweŚ Change in Outlook Questionnaire, polska adaptacja

6. Alicja Malina
Skala Osobistej Adaptacyjno ci – polska adaptacja skali do pomiaru pr no ci Lifespan
Individual Resilience Scale (LIRS) C. Harms, J. A. Pooley, L. Cohen
Autorzy oryginalnej wersji skali Lifespan Individual Resilience Scale zwrócili uwagę
na tocz c się debatę dotycz c struktury prę no ci. Podjęli próbę zdefiniowania prę no ci
szerokoaspektowo – ujmuj c nie tylko charakterystykę prę nych jednostek. Lifespan
Individual Resilience Scale ujmuje prę no ć jako konstrukt odpowiedzialny zaŚ „potencjał
do prezentowania zaradno ci przez u ycie dostępnych wewnętrznych i zewnętrznych
zasobów w odpowiedzi na zmiany kontekstu i zmiany rozwojowe” (Pooley, Cohen, 2ŃńŃ).
Prę no ć uznawana jest tu za grupę ochronnych czynników, które pomagaj w utrzymaniu
efektywno ci funkcjonowania i dobrostanu pomimo niesprzyjaj cych warunków. Polska
adaptacja Lifespan Individual Resilience Scale – pod roboczym tytułem Skala Osobistej
Adaptacyjno ci, przeznaczona jest do badania adolescentów i dorosłych. Składa się
z 12 twierdze

przyporz dkowanych do trzech skal, odpowiadaj cych trzem składowym

prę no ci – zasobom osobistym, wsparciu ze strony rodziny i ze strony rówie ników. Badany
ustosunkowuje się do twierdze na 7-stopniowej skali (1-zdecydowanie się nie zgadzam,
7-zdecydowanie się zgadzam).
Procedura adaptacyjna przebiegała w następuj cych etapachŚ
I. Analiza rzetelno ci pomiaru dokonano na podstawie współczynnika zgodno ci wewnętrznej
alfa Cronbacha
II. Okre lenie struktury czynnikowej w polskiej populacji badanych
III. Analiza słu ca weryfikacji trafno ci narzędzia
Uzyskane narzędzie uzyskuje zadowalaj ce wska niki trafno ci i rzetelno ci.
Słowa kluczoweŚ Lifespan Individual Resilience Scale (LIRS), polska adaptacja
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Sympozjum nr 27: RODZICIELSTWO JAKO WYZWANIE. CZ

ĆI

Organizator:
Mariola Bidzan
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gda ski
Dyskutant:
Małgorzata Lipowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski

Streszczenie sympozjum:
Obszar Sympozjum obejmuje zagadnienia dotycz ce wyzwa rodzicielstwa wynikaj cych
z utrudnionego

rodzicielstwa

na

skutek

ró nych

uwarunkowa

prokreacyjnych,

np. wcze niejszej niepłodno ci, przedwczesnego rodzicielstwa, patologicznego przebiegu
ci y, czy trudnego przebiegu porodu, depresji okołoporodowej, przedwczesnego urodzenia
dziecka, czy zostania rodzicem po tak ekstremalnych do wiadczeniach, jak ci a i poród
w pi czce.
Słowa kluczoweŚ rodzicielstwo, wyzwania rodzicielstwa, prokreacja

Wyst pieniaŚ
1. Mariola Bidzan
Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski
Przedwczesne

i

opó nione

rodzicielstwo

funkcjonowania jako rodzic. Zyski i straty
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–

psychologiczne

predyktory

2. Magdalena Podolska
VISOMźŹICAL Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MźŹITźST Poradnia Psychologiczna
w Szczecinie
Źepresja okołoporodowa a rodzicielstwo. Czy mo na zostać dobrym rodzicem
do wiadczaj c depresji okołoporodowej?
3. Paulina Pawlicka
Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski
Czy poród ma znaczenie? Przebieg porodu i styl przywi zania matki
a budowanie wi zi z dzieckiem w pierwszym półroczu jego ycia
4. Joanna Koss1, 2, Mariola Bidzan2, Łucja Bieleninik2, 3
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Szkoła Rodzenia Regina w żda sku
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Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski
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GAMUT, Uni Health, Uni Research, Bergen, Norwegia

Wi

czy nie wi …? Kształtowanie si wi zi emocjonalnej z dzieckiem u kobiet

cierpi cych na depresj okołoporodow

Streszczenia wyst pie Ś
1. Mariola Bidzan
Przedwczesne i opó nione rodzicielstwo – psychologiczne predyktory funkcjonowania
jako rodzic. Zyski i straty
W ostatnich latach coraz mniej osób zostaje rodzicami w wieku optymalnym, czyli 20-34 lat,
je li chodzi o biopsychospołeczne mo liwo ci bycia rodzicem. Źominuj dwa trendyŚ pó ne
i przedwczesne rodzicielstwo. Pó ne podjęcie roli rodzica wynika z wielu przyczyn,
m.in. z zachodz cych przemian psychospołecznych, kulturowych, w większo ci przypadków
za z powodu wcze niejszych problemów prokreacyjnych. Szacunkowe dane wskazuj , i 2Ń25% osób do wiadcza niepłodno ci pierwotnej lub wtórnej. To sprawia, e role rodzicielskie
tej grupy osób, mimo wysokiej pozycji macierzy stwa i ojcostwa w hierarchii
indywidualnych warto ci, o ile leczenie zako czy się sukcesem, podejmowane s pó no.
Jednocze nie obni a się wiek inicjacji seksualnej, co stanowi konsekwencję zmian
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w obyczajowo ci seksualnej nastolatków. Współ ycie seksualne podejmowane jest przez
nastolatków, którzy choć dojrzali biologicznie, nie s

przygotowani psychicznie

ani społecznie do podejmowania ról adekwatnych dla kolejnego

etapu rozwoju.

W konsekwencji czę ć nastolatków zostaje rodzicami. Szacuje się, e w naszym kraju w skali
roku problem nastoletniego rodzicielstwa w skali roku dotyczy co najmniej 2Ń tys. dziewcz t
i 4 tys. chłopców (blisko 8% kobiet rodz cych pierwsze i drugie dziecko nie przekroczyło
19. roku ycia).
W wykładzie skupię się na psychologicznych predyktorach funkcjonowania jako rodzic
w obu tych grupach. Porównam tzw. zyski i straty wynikaj ce ze zbyt pó nego i zbyt
wczesnego macierzy stwa i ojcostwa w odniesieniu do par wcze niej leczonych z powodu
niepłodno ci

oraz

nastoletnich

rodziców.

Omówię

je

w

paradygmacie

teorii

opó nione,

teoria

mikrogenetycznej.
Słowa

kluczoweŚ

rodzicielstwo

przedwczesne,

rodzicielstwo

mikrogenetyczna

2. Magdalena Podolska
Źepresja okołoporodowa a rodzicielstwo. Czy mo na zostać dobrym rodzicem
do wiadczaj c depresji okołoporodowej?
Ostatnie lata przyniosły zwiększenie zainteresowania psychologów problem depresji
w okresie okołoporodowym. Mo na przypuszczać,

e ma on zwi zek ze wzrostem

wiadomo ci, jak rolę odgrywa zdrowie psychiczne kobiety w okresie okołoporodowym
dla jej prawidłowego funkcjonowania w roli matki. Powszechnie przyjmuje się,
e rodzicielstwo to co naturalnego, co przynosi w ka dym okresie du o dobrych emocji,
warunkuj cych dobrostan psychiczny zarówno matki, jak i ojca oczekuj cych na urodzenie
się dziecka. Jednak, nawet co 5 kobieta w okresie ci y i połogu ma szansę do wiadczyć
depresji okołoporodowej. Jednak wiele kobiet w okresie ci y i pierwszych ń2 miesięcy
po porodzie, pomimo, e doznaje depresji nie podejmuje leczenia ze względu na liczne
bariery ekonomiczno-logistyczne, utrudniaj ce dostęp do profesjonalnej opieki. Jest to jeden
z główny powód, by zaj ć się problemem depresji okołoporodowej w kontek cie
psychospołecznych uwarunkowa , jak równie

wczesnym rozpoznawaniem depresji

okołoporodowej, bowiem badania skriningowych w tym zakresie s wysoce niedoskonałe,
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a w wielu placówkach, wręcz nie s prowadzone. Tymczasem jedynie wczesna i prawidłowo
postawiona diagnoza gwarantuje objęcie profesjonaln opiek zarówno kobiety, jak i jej
rodziny, umo liwiaj c tym samym podjęcie satysfakcjonuj cego pełnienie roli matki.
W prezentacji skupię się na przedstawieniu czynników psychologicznych sprzyjaj cych
wyst pieniu depresji w okresie okołoporodowym na przykładzie studium indywidualnego
przypadku.
Słowa kluczoweŚ depresja okołoporodowa, rodzicielstwo

3. Paulina Pawlicka
Czy poród ma znaczenie? Przebieg porodu i styl przywi zania matki a budowanie wi zi
z dzieckiem w pierwszym półroczu jego ycia
Budowanie więzi między matk a dzieckiem rozpoczyna się juz w okresie ci y, a jako ć
więzi ma znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania dziecka po porodzie (Bieleninik, Preis,
Bidzan, 2ŃńŃ). Przebieg porodu, szczególnie trudny, interwencyjny i bardzo niezgodny
z oczekiwaniami, mo e przyczyniać się do wyst pienia depresji poporodowej u matki
(źdhborg,

2ŃŃ4),

a

przez

to

do

zaburzenia

nawi zywania

więzi

między

ni

a nowonarodzonym dzieckiem. Ponadto matczyna wra liwo ć, ciepło i responsywno ć
w kierunku dziecka zwi zane s z pozytywnym obrazem własnych opiekunów w dzieci stwie
i własnym stylem przywi zania do nich (Burrous i in., 2009; Belsky i in., 2005).
Celem badania było sprawdzenie zwi zku między przebiegiem porodu (oczekiwania
a faktyczny przebieg, subiektywna ocena trudno ci porodu) a sił

więzi z dzieckiem

w pierwszym półroczu po jego narodzinach z uwzględnieniem stylu przywi zania matki oraz
więzi z dzieckiem w czasie ci y.
W badaniu udział wzięło 6Ń kobiet, pierworódek, w 3 miesi cu po porodzie (do 12 tygodnia
po porodzie). Kobiety zostały zaproszone do wzięcia udziału w badaniu podczas zajęć szkoły
rodzenia, podczas wizyty kontrolnej u lekarza prowadz cego ci ę b d

odpowiedziały

na ogłoszenie o badaniu umieszczone na zamkniętych forach dla przyszłych rodziców.
Uczestniczki wypełniły trzy kwestionariuszeŚ kwestionariusz Wię z dzieckiem w okresie
poporodowym (PBQ-R; Brockington i in., 2ŃŃńś tłum. M. Chrzan-Źętko ), Kwestionariusz
Wię z dzieckiem w okresie ci y MŻAS (Cranley, ń98ńś polska adaptacja E. BielawskaBatorowicz) oraz kwestionariusz Style Przywi zania a Postawy Rodzicielskie (źCR,
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Brennan, Clark, Shaver, ń998ś polska adaptacja P. Marchwicki). Ponadto wypełniły ankietę
zawieraj c pytania o przebieg i ocenę przebytego porodu oraz informacje o sobie i przebiegu
ci y.
Wyniki pokazały, e styl przywi zania matki istotnie ró nicuje siłę i jako ć więzi z dzieckiem
w trzecim miesi cu po porodzie, a tak e potwierdziły, e siła więzi z dzieckiem w okresie
ci y jest istotnie powi zana z sił więzi po porodzie. Prze ycie porodu ma zró nicowane
znaczenie dla więzi z dzieckiem po porodzie, zale ne od siły więzi z dzieckiem w ci y
i stylu przywi zania matki. Mo e się ono stać czynnikiem ryzyka lub ochronnym
dla budowania więzi z dzieckiem w okresie poporodowym.
Słowa kluczoweŚ poród, styl przywi zania, wię z dzieckiem

4. Joanna Koss, Mariola Bidzan, Łucja Bieleninik
Wi

czy nie wi …? Kształtowanie si

wi zi emocjonalnej z dzieckiem u kobiet

cierpi cych na depresj okołoporodow
Nawi zywanie więzi z dzieckiem w okresie prenatalnym jest jednym z najwa niejszych zada
okresu ci y i wywiera wpływ na pó niejsze funkcjonowanie dziecka oraz jego rodziców
(Bidzan, 2Ńń3). Wię

ta wpływa korzystnie na jako ć sprawowanej opieki, pozytywne

spostrzeganie dziecka oraz aktywizowanie dojrzałych postaw rodzicielskich. Wpływ stanu
emocjonalnego matki na poziom więzi z dzieckiem jest silnie uzale niony od jej
samopoczucia. Ogromn rolę odgrywaj zwłaszcza emocje negatywne takie jak lęk, czy
obni ony nastrój. Źepresja w czasie ci y jest uwa ana za bardzo istotny czynnik
utrudniaj cy wytworzenie się więzi emocjonalnej z dzieckiem nienarodzonym (por. Condon
i Corkindale, ń997ś Lindgren, 2ŃŃń zaŚ Bidzan, 2Ńń3). Wysokie wska niki depresji w trzecim
trymestrze ci y współwystępuj

z niskim natę eniem więzi z dzieckiem (Bielawska-

Batorowicz, 2ŃŃ6). Tak e po porodzie stan emocjonalny matki, jak równie ojca stanowi
wa ny czynnik współodpowiedzialny za sposób nawi zywania kontaktu z dzieckiem, a tak e
ocenę wła ciwo ci dziecka i interpretację jego zachowania (Wasilewska-Pordes, 2000).
Bardzo wa nym aspektem jest jako ć nawi zywanej więzi z dzieckiem w okresie prenatalnym
oraz jej roli w poporodowych relacjach z dzieckiem. Matki, które w okresie ci y
nawi zywały silniejsz

wię

z dzieckiem, spostrzegały je bardziej pozytywnie w sze ć

miesięcy po porodzie (Bielawska-Batorowicz, 2006). Przedmiotem bada jest kształtowanie
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się więzi emocjonalnej z dzieckiem u kobiet cierpi cych na depresję okołoporodow .
W niniejszym projekcie zastosowano następuj ce metody badawczeŚ Autorski Kwestionariusz
Wywiadu, Kwestionariusz „Wię z dzieckiem w okresie ci y” M. S. Cranley, źdynbursk
Skalę do Pomiaru Źepresji Poporodowej, Kwestionariusz CźS-Ź oraz Test Źziewięciu Pyta
PHQ-9. Badaniami objęte zostały ń33 kobiety (63 kobiety w ci y wysokiego ryzyka,
70 kobiet tu po porodzie), które przebywały na oddziałach patologii ci y i poło niczych
w szpitalach w województwie pomorskim. Uzyskane wyniki wskazuj , i
okołoporodowa wpływa na wię

emocjonaln

depresja

z dzieckiem w podejmowaniu roli

rodzicielskiej, nawi zywaniu interakcji z dzieckiem, przypisywaniu dziecku wła ciwo ci,
podporz dkowaniu się interesom dziecka oraz na ogólny poziom więzi emocjonalnej.
Oznacza to, i

depresja mo e być przyczyn

małego zainteresowania dzieckiem

i niewydolno ci wychowawczej, co mo e osłabiać wię z dzieckiem. Po porodzie wię
z dzieckiem przybiera bardzo realistyczny charakter. Objawy depresyjne nie pozwalaj
na dostrze enie w codziennej opiece nad dzieckiem elementów radosnych i zniekształcaj
odbiór zachowania dziecka, jego aktywno ci i funkcjonowania silnie wpływaj na sposób
traktowania go (Stratton, 1998 za: Bidzan, 2007). Zaburzenia wczesnych interakcji matkadziecko mog negatywnie wpływać nie tylko na rozwój emocjonalny dziecka, ale tak e
na jego przyszły rozwój poznawczy oraz zachowanie.
Słowa kluczoweŚ wię , depresja okołoporodowa
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Sympozjum nr 28: KREACJA ZMIANY W PSYCHOTERAPII
Organizator:
Krzysztof Mariusz Ciepli ski
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pneuma Centrum Psychoterapii i Szkole , Lublin-Warszawa
Poradnia Zdrowia Psychicznego, SPZPOZ Warszawa Wola- ródmie cie
Dyskutant:
Agnieszka Kulik
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie sympozjum:
Rozpoznanie oraz analiza procesów i uwarunkowa

osobistej zmiany stanowi jeden

z głównych obszarów badawczych w psychoterapii (por. Cooper, 2ŃńŃś Jakubowska, 2006;
Grzesiuk, 2006; Prochaska, Norcross, 2ŃŃ6). Według Czabały (2ŃŃ9), zmianę tę nale y
wi zać z obecno ci

czynników lecz cych, do których nale Ś pozytywna relacja

terapeutyczna (względnie jej ekwiwalenty), nabywanie przez pacjentów nowych do wiadcze
emocjonalnych, odkrywanie nowych sposobów poznawania siebie i otoczenia oraz trening
w zakresie podejmowania odmiennych od dotychczasowych sposobów działania. Warunkiem
sine qua non zaistnienia tych e procesów jest aktywno ć wszystkich stron zaanga owanych
w konstruowanie interwencji, w szczególno ci samych pacjentów/klientów. Praktyczne
znaczenie wykorzystania i aktywizacji przejawów podmiotowo ci pacjenta potwierdza
zarówno praktyka kliniczna jak i wyniki wielu empirycznych bada

nad efektywno ci

psychoterapii. Współcze nie coraz wyra niej wskazuje się na znaczenie dostosowania działa
terapeutycznych do indywidualnych wła ciwo ci pacjenta (Ciepli ski, 2Ńńń; Norcross, 2011).
Sympozjum ma słu yć prezentacji oraz dyskusji do wiadcze
przejawów, uwarunkowa
bazuj cej

na

klinicznych dotycz cych

oraz efektów procesów kreowania zmiany, w szczególno ci

aktywizacji

i

wzmacnianiu

pacjentów/klientów. Kolejne wyst pienia stanowi
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osobistych

mo liwo ci

i

zasobów

egzemplifikacje szerokiego spektrum

oddziaływa

klinicznych i rozwojowych prowadz cych do uzyskania znacz cej zmiany

osobistej u beneficjentów.
Słowa kluczoweŚ psychoterapia, osobista zmiana

Wyst pieniaŚ
1. Krzysztof Mariusz Ciepli ski
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Poradnia Zdrowia Psychicznego, SPZOZ Warszawa Wola- ródmie cie
Pneuma Centrum Psychoterapii i Szkole , Lublin-Warszawa
Procesy zmiany osobistej w uj ciu psychodramy
2. źl bieta Masiak
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Klinika Psychiatrii SPSK1 w Lublinie
Improwizacja – kreacja – kreatywno ć. Uruchamianie i wzmacnianie zasobów
pacjenta w procesie muzykoterapii improwizacyjnej

3. Piotr Szczukiewicz
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie
Zastosowanie intencji paradoksalnej w terapii zaburze l kowych
4. Katarzyna Chełmecka
Wydział Psychologii Wy szej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym
S czu
My lenie pozytywne jako proces stymulowania, generowania i wprowadzania
zmiany osobistej
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Streszczenia wyst pie :
1. Krzysztof Mariusz Ciepli ski
Procesy zmiany osobistej w uj ciu psychodramy
Za twórcę psychodramy uwa any jest Jacob Levy Moreno (ń889-1974). Urodzony
w Bukareszcie w rodzinie ydowskiej, prace nad sw metod rozpocz ł w okresie I wojny
wiatowej w Wiedniu, podczas studiów medycznych. W ń925 roku wyemigrował do USA,
gdzie jego działania stopniowo zyskiwały popularno ć i uznanie. Najwa niejsze idee Moreno
to: Spotkanie, Spontaniczno ć i Kreatywno ć, Czas, Przestrze , Rzeczywisto ć, Kosmos
(Biela ska, 2ŃŃ9). Współcze nie psychodrama jest stosowana i rozwijana w licznych
o rodkach na całym wiecie. Organizacj o charakterze paneuropejskim jest ŻźPTO (The
Federation of European Psychodrama Training Organisations). W Polsce certyfikowane
szkolenie w tym zakresie prowadzi Polski Instytutu Psychodramy w Krakowie. Psychodrama
jako metoda psychoterapii jest lokowana w szeroko rozumianym nurcie humanistycznym,
w szczególno ci w ród podej ć opartych na do wiadczaniu (Greenberg, Watson, Lietaer,
1998; Krall, Furst, Żontaine, 2Ńń3). Czę ć autorów wskazuje na jej powi zania z terapi
psychodynamiczn czy behawioralno-poznawcz (Biela ska, żliszczy ski, 2ŃŃ9). W trakcie
wyst pienia

zaprezentowane

zostan

podstawowe

zało enia,

procedury i

procesy

charakterystyczne dla psychodramy jako metody wspierania rozwoju osobistego oraz
psychoterapii. Prelegent przedstawi główne zało enia psychodramatycznej filozofii zmiany
(„koła kreatywno ci”), wska e na specyficzne dla tego podej cia warunki i strategie
prowadz ce do zaistnienia korzystnych efektów rozwojowych i terapeutycznych (Biela ska,
2ŃŃ9ś Hutter, 2Ńń3ś Kellerman, ń992ś Roine. 2ŃŃ5). Wyst pienie ilustrowane będzie danymi
z własnych do wiadcze praktycznych autora.
Słowa kluczoweŚ zmiana osobista, psychodrama, psychodramatyczna filozofia zmiany

2. źl bieta Masiak
Improwizacja – kreacja – kreatywno ć. Uruchamianie i wzmacnianie zasobów pacjenta
w procesie muzykoterapii improwizacyjnej
Muzykoterapię improwizacyjn najogólniej zdefiniować mo na jako proces terapeutyczny
oparty na aktywnych do wiadczeniach muzycznych w improwizacji i współimprowizacji
pacjenta/ów i terapeuty. Istnieje szereg nurtów muzykoterapii improwizacyjnej, ró ni cych
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się

baz

teoretyczn ,

odniesieniami

do

poszczególnych

tradycyjnych

kierunków

psychoterapeutycznych oraz proporcjami muzycznych i niemuzycznych interwencji
w procesie

terapeutycznym.

W

niniejszym

wyst pieniu

zaprezentowany

zostanie

zintegrowany model muzykoterapii improwizacyjnej wraz z aplikacjami klinicznymi
w psychiatrii i psychoterapii.
Istot improwizacji w wymiarze intrapsychicznym jest odkrywanie nowych znacze , które
transformuj

i ulegaj

reinterpretacji, a ponadto mo liwo ć transcendowania własnych,

uprzednio ustalonych granic. W wymiarze interpersonalnym owo uelastycznianie
i przekraczanie granic realizuje się poprzez do wiadczenie współimprowizacji muzycznej
pacjenta z terapeut

lub/i z innymi uczestnikami grupy terapeutycznej. Materiał

wyimprowizowany podczas sesji terapeutycznych staje się punktem wyj cia do analiz
werbalnych i pracy wgl dowej. Twórcze strategie indywidualne i dialogowe, uruchomione
pierwotnie w niewerbalnym kanale ekspresji muzycznej, generalizowane s poprzez analizę
i trening na inne sfery funkcjonowania wymagaj ce oddziaływa

korektywnych oraz

wzmocnienia zasobów pacjenta.
Słowa kluczoweŚ muzykoterapia, improwizacja, kreacja, kreatywno ć, zasoby

3. Piotr Szczukiewicz
Zastosowanie intencji paradoksalnej w terapii zaburze l kowych
Referat prezentuje mo liwo ci stosowania techniki intencji paradoksalnej w pracy
terapeutycznej z pacjentami do wiadczaj cymi objawów lękowych. Na przykładach
z praktyki psychologicznej ukazane jest wprowadzenie i wykorzystanie techniki. Omówione
zostaj równie podstawy teoretyczne tej techniki, która wywodzi się z logoterapii Viktora ź.
Żrankla. Logoterapia nale y do tzw. „psychoterapii antropologicznych” (S. Kratochvil) i jej
stosowanie jest ci le zwi zane z przyjęt koncepcj człowieka. Autor wskazuje na znaczenie
jakie ma koncepcja antropologiczna przyjęta w logoterapii dla wprowadzenia intencji
paradoksalnej, a zwłaszcza na znaczenie jakie ma specyficzna dla ludzkiej egzystencji
zdolno ć do autotranscendencji. Referat wskazuje tak e na istotne ró nice między intencj
paradoksaln a interwencj paradoksaln oraz na ograniczenia w zastosowaniu tej techniki.
Słowa kluczoweŚ logoterapia, intencja paradoksalna, autotranscendencja, psychologia
egzystencjalna
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4. Katarzyna Chełmecka
My lenie pozytywne jako proces stymulowania, generowania i wprowadzania zmiany
osobistej
W referacie zostanie podjęte zagadnienie relacji między my leniem pozytywnym a procesem
stymulowania, generowania i wprowadzania zmiany osobistej. Na bazie literatury przedmiotu
stwierdzono, e istnieje zale no ć między my leniem pozytywnym a procesem zmiany.
To o czym i w jaki sposób my limy wpływa na nastawienie, definiuje odbiór wiata,
oddziałuje na procesy emocjonalne i funkcje somatyczne. Zdaniem wielu autorów wszystko,
co osi gamy lub czego nie udaje się osi gn ć jest skutkiem sposobu my lenia. Negatywizm
my lowy prowadzi do utraty poczucia sensu

ycia, a ostatecznie do ró nych form

autodegradacji. Kiedy odrzucamy negatywizm, krytycyzm, samopotępienie i urazę,
napełniamy swój umysł konstruktywnymi my lami, a co za tym idzie rado ci , spokojem,
harmoni i zdrowiem. My l c konstruktywnie, bazuj c na uniwersalnych zasadach, mo na
zmienić negatywne wzorce umysłu i utrzymać zdrowie „duszyś i ciała. Istotny zwi zek
z my leniem pozytywnym ma równie

równowaga emocjonalna, dzięki której mo emy

wiadomie reagować w konstruktywny sposób, nabieramy większej pewno ci siebie,
zaczynamy się lepiej komunikować oraz bardziej empatycznie podchodzić do innych.
Skutkuje to zachowaniem w ró nych okoliczno ciach większej kontroli emocjonalnej.
Słowa kluczoweŚ zmiana osobista, my lenie pozytywne
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Sympozjum nr 29: UMACNIANIE – NOWE PERSPEKTYWY W POMOCY
PSYCHOLOżICZNźJ ŹLA OSÓB CHORUJ CYCH PSYCHICZNIź
Organizator:
Paweł Bronowski
Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie
Dyskutant:
Stanisława Steuden
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie sympozjum:
Umacnianie osób choruj cych psychicznie to podstawa nowoczesnych systemów wsparcia.
Powrót do społeczno ci oraz przywracanie nadziei na satysfakcjonuj ce ycie nale y uznać za
główne cele podejmowanych w jego ramach działa . Podstaw jest tu odwoływanie się
do pozytywnych aspektów funkcjonowania i potencjalnych mo liwo ci tkwi cych w osobach
choruj cych. Umacnianie ma dwa wymiary. W pierwszym pojmowane jest w kontek cie
indywidualnym („samoumacnianie”) i ma na celu uzyskanie poczucia kontroli nad swoim
yciem i samorealizację. W drugim ma kontekst społeczny (zwi zany z instytucjami
i programami) i odnosi się do niwelowania barier w osi ganiu celów

yciowych oraz

do wspomagania nieformalnych lub formalnych sieci społecznych. W obu przypadkach
efektem umacniania ma być uzyskanie autonomii i zdolno ci do samodzielnego

ycia.

To co wydaje się najistotniejsze w modelu umacniania, to nacisk na przywrócenie nadziei
na dobre ycie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu.
„Umacnianie” to kierunek działa popularny w źuropie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych
od wielu ju

lat. Wywodzi się ze rodowiska „u ytkowników psychiatrii”, czyli osób

z do wiadczeniem choroby psychicznej. Umacnianie ma zapobiegać traktowaniu ich jako
biernych odbiorców działa

leczniczych i kreować na aktywnych partnerów w procesie

zdrowienia. Do podstawowych oddziaływa „umacniaj cych” nale y zaliczyćŚ rodowiskowe
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programy wsparcia, programy terapeutyczne nastawione na poprawę samooceny osób
choruj cych, edukacyjne oraz destygmatyzacyjne.
Koncepcja umacniania osób choruj cych psychicznie nie jest szeroko znana w rodowisku
polskich psychologów. Warto to zmieniać zachęcaj c do postrzegania ycia tych osób poza
w skimi

ramami

„objawów

psychozy”,

„nawrotów

choroby”

lub

„pogorszenia

funkcjonowania”. żłównym celem pomocy psychologicznej powinno być natomiast
wspieranie samodzielno ci i przywracanie nadziei na godne ycie. Rolę psychologów w tak
rozumianym procesie zdrowienia i umacniania nale y uznać za bardzo istotn .
Sympozjum jest po więcone szeroko rozumianej problematyce umacniania osób choruj cych
psychicznie. Poruszone zostan kwestie zwi zane z psychologicznymi aspektami koncepcji
umacniania,

procesem

zdrowienia

Na podstawie wyników bada

oraz

europejskimi

programami

empirycznych omówione zostan

edukacyjnymi.

czynniki zwi zane

z subiektywnym poczuciem umacniania u uczestników rodowiskowych systemów wsparcia.
Zaprezentowane zostan równie informacje o jednej z głównych przeszkód w skutecznym
umacnianiu chorych, czyli stereotypowych przekonaniach społecznych na ich temat.
Trudno ci w umacnianiu zostan równie przedstawione przez osobę z do wiadczeniem
choroby psychicznej.
Słowa kluczoweŚ umacnianie, proces zdrowienia, jako ć ycia, choroby psychiczne

Wyst pieniaŚ
1. Paweł Bronowski
Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Czy mo na wyzdrowieć ze schizofrenii?
2. Jan Czesław Czabała
Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Programy edukacyjne w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie
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3. Jacek Bednarzak
Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
„POMOST” w Warszawie
„Umacnianie” z perspektywy osoby z do wiadczeniem choroby psychicznej
4. Katarzyna Wiktor-Sass
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Poczucie umocnienia u osób choruj cych psychicznie w

wietle bada

empirycznych

Streszczenia wyst pie Ś
1. Paweł Bronowski
Czy mo na wyzdrowieć ze schizofrenii?
Przez wiele dziesięcioleci w ród terapeutów i pacjentów dominowało przekonanie
o nieuleczalno ci lub jednoznacznie negatywnym przebiegu schizofrenii. Uwa ano, e chorzy
nie mog liczyć na znacz c redukcję objawów i podjęcie satysfakcjonuj cej aktywno ci
yciowej. Rozpoznanie „schizofrenii” było więc swoistym wyrokiem, odbierało osobom
choruj cym szansę na poprawę ich sytuacji. Ten sposób patrzenia na schizofrenię nale y
wi zać przede wszystkim z psychiatri biologiczn dominuj c w latach ń955-1970.
Zmiany w jednoznacznie pesymistycznym sposobie patrzenia na mo liwo ć powrotu
do zdrowia

osób

choruj cych

psychicznie

wi zały

się

z

rozległymi

badaniami

katamnestycznymi dotycz cymi osób choruj cych na schizofrenię prowadzonymi od ko ca
lat 60. Stwierdzono, e wielu pacjentów jest w stanie samodzielnie i sprawnie funkcjonować
w

yciu codziennym poza szpitalami psychiatrycznymi i całodobowymi placówkami

opieku czymi. Pozytywna ocena mo liwo ci osób choruj cych na schizofrenię, ich zdolno ć
do radzenia sobie z objawami oraz poziom funkcjonowania społecznego stanowiła powa ny
wyłom w powszechnie panuj cym przekonaniu o tym, e zachorowanie na schizofrenię
uniemo liwia prowadzenie satysfakcjonuj cego ycia.
Jednak za przełom w ewolucji pogl dów na rokowanie w schizofrenii nale y uznać relacje
„u ytkowników psychiatrii”, czyli osób choruj cych na psychozy. Kluczowe okazały się ich
pozytywne do wiadczenia w radzeniu sobie z objawami choroby i trudno ciami w pełnym
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funkcjonowaniu społecznym. W swych relacjach wykazali, e zachorowanie na schizofrenię
nie jest wyrokiem, nie musi wykluczać ze społecze stwa i nie stanowi nieusuwalnej
przeszkody w radzeniu sobie z problemami, jakie niesie codzienne ycie. W latach 8Ń. i 9Ń.
ubiegłego wieku

wiadectwa osób z do wiadczeniem choroby psychicznej, najpierw

w Stanach Zjednoczonych a potem w Europie, okazały się istotnym czynnikiem
wpływaj cym na nowy sposób rozumienia sytuacji chorych oraz nakre liły now , bardziej
optymistyczn perspektywę ycia ze schizofrenię. Za szczególnie istotne dla zdrowienia
uznaje się w tym ujęciu odzyskanie nadziei, odbudowanie to samo ci, znalezienie sensu ycia
i wzięcie odpowiedzialno ci za swój powrót do zdrowia.
Źzi

rokowanie w schizofrenii nie jest ju

pesymistyczne. Uczestnictwo w procesie

zdrowienia i osi gnięcie satysfakcji yciowej wydaje się być najlepsz perspektyw , z jakiej
nale y rozpatrywać przyszło ć osób choruj cych na tę chorobę.
Rokowanie w przebiegu schizofrenii nie jest ju dzi negatywne. Nowe podej cie do tego
zagadnienia odwołuje się do pojęcia zdrowienia, rozumianego jako proces, do tez psychologii
pozytywnej oraz do wiadcze

osób choruj cych psychicznie. Ukierunkowuje działania

podejmowane w ramach rodowiskowego modelu leczenia. Pozwala na zdecydowanie szersze
i bardziej pragmatyczne podej cie do przebiegu i skutków schizofrenii.
Słowa kluczoweŚ schizofrenia, prognoza, proces zdrowienia

2. Jan Czesław Czabała
Programy edukacyjne w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie
Cele leczenia psychiatrycznego to przede wszystkim: poprawa stanu psychicznego,
zapobieganie nawrotom, korzystny przebieg choroby, rehabilitacja. Wynikaj

one

z przyjmowania zało enia, e osoba chora na chorobę psychiczn (schizofrenię, chorobę
afektywn itp.) jest chronicznie chora bez szans na powrót do zdrowia. Konferencja WHO dla
ministrów zdrowia regionu europejskiego, Komisja źuropejska, Parlament źuropejski,
Narodowy Program Ochrony Zdrowia psychicznego pokazuj nowe mo liwo ci pomocy
osobom chorym psychicznie – wspomaganie procesu ich zdrowienia. Podstawowymi drogami
powrotu do zdrowia toŚ odzyskiwanie nadziei, budowanie własnej pozytywnej to samo ci,
dystansowanie się od psychiatrycznej etykiety, budowanie systemu wsparcia. Jednym
z elementów tak rozumianego wspomagania procesu zdrowienia jest pomoc osobom chorym
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z poszerzaniu ich wiedzy i uczeniu potrzebnych umiejętno ci, zwłaszcza tych pozwalaj cych
na odzyskanie wpływu na własne ycie. W ostatnich latach Komisja źuropejska finansowała
wiele projektów maj cych na celu wypracowanie takich programów. Najbardziej znane
to programy przygotowane w projekcie źMILIA, PROMISź, które pomagaj chorym między
innymi poznać zasoby własne, radzić sobie ze stygmatyzacj i autostygmatyzacj , korzystać
ze

wsparcia

społecznego,

uzyskiwać

umiejętno ci

funkcjonowania

zawodowego

i społecznego.
Słowa kluczoweŚ proces zdrowienia, nowa polityka Europy, edukacja wspomagaj ca
zdrowienia

3. Jacek Bednarzak
„Umacnianie” z perspektywy osoby z do wiadczeniem choroby psychicznej
W latach 2Ńń3/2Ńń4 podczas tworzenia grupy Wsparcia dla Osób Z Źo wiadczeniem
Kryzysu Psychicznego odbyłem serię spotka

z uczestnikami warszawskich placówek

wsparcia rodowiskowego. W ich toku zebrałem dane o najbardziej dotkliwych trudno ciach,
z którymi borykaj się osoby choruj ce na schizofrenię. Zgłaszane trudno ci mo na podzielić
na 3 grupy:
Trudno ci

ycia codziennego osób choruj cych psychicznie przejawiaj ce się brakiem

pomocy bezpo rednio po opuszczeniu szpitala po przezwycię eniu kryzysu psychicznego.
Jest to szczególnie trudny okres, w którym dotkliwie odczuwane jest osamotnienie i obni ony
nastrój. W ramach wsparcia powinno uwzględnić się m.in.Ś zagwarantowanie bezpłatnej
opieki psychologa, szkolenie rodzin osób choruj cych, udzielanie tym osobom i ich rodzinom
aktualnych informacji o uprawnieniach i mo liwo ciach uzyskania pomocy.
Źziałania zmierzaj ce do ułatwienia zdobycia pracy choruj cym, poprzez poprawę ich
dostępu do zatrudnienia, podwy szania kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie aktywno ci
zawodowej i społecznej. Bezradno ć chorych i zawiło ć przepisów sprawia, e osoby te maj
ograniczone szanse na rynku pracy. Większo ć pracodawców nie znaj c przebiegu leczenia
schizofrenii nie przejawia chęci zatrudnienia, wręcz obawia się zatrudniać te osoby, pomimo
dofinansowania ze strony Pa stwa. Jednocze nie nale y dodać,

e osoby chore

na schizofrenię potrafi być dobrymi pracownikami, pod warunkiem zrozumienia choroby
ze strony pracodawcy i prawidłowego leczenia chorego.
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Trudno ci zwi zane z załatwianiem spraw urzędowych przejawiaj ce się brakiem
zrozumienia funkcjonowania osoby choruj cej podczas załatwiania przez ni m.in. orzecze
wydawanych przez ZUS czy składania innych pism urzędowych. Nie jest łatwo przebić się
przez g szcz przepisów, szczególnie krótko po kryzysie psychicznym. W znacznym stopniu
utrudnia to np. uzyskiwanie zasiłków lub innych form pomocy.
Wymienione trudno ci całkowicie koresponduj

z moim osobistym do wiadczeniem.

Wsparcie osób choruj cych na schizofrenię pozwala godnie funkcjonować im w

yciu

codziennym i miejscach pracy. Musi być ono jednak dostosowane do indywidualnych potrzeb
i mo liwo ci. Odpowiednie formy wsparcia i edukacja społecze stwa umo liwi chorym
powrót do normalnego funkcjonowania, w szczególno ci pozwol znale ć i utrzymać pracę.
Satysfakcjonuj ce funkcjonowanie osób chorych psychicznie w miejscach pracy w ród ludzi
zdrowych powinno być celem jednych i drugich.
Słowa kluczoweŚ umacnianie, trudno ci w funkcjonowaniu społecznym, wsparcie społeczne

4. Katarzyna Wiktor-Sass
Poczucie umocnienia u osób choruj cych psychicznie w wietle bada empirycznych
Poczucie umocnienia osób choruj cych psychicznie jest często badane na wiecie, stanowi
jednak tematykę nieporuszan w Polsce. Wzmacnianie kompetencji oraz poczucia wpływu
osób choruj cych psychicznie prowadzi do przejęcia przez nie kontroli nad własnym
procesem zdrowienia. Celem podjętych bada było sprawdzenie, czy poczucie umocnienia
u osób choruj cych na schizofrenię ma zwi zek z cechami socjodemograficznymi oraz
przebiegiem choroby.
Badania zrealizowano w latach 2009-2011. Objęto nimi 3Ń2 osoby w wieku 2Ń-74 lat,
choruj cych na schizofrenię, które od co najmniej 3 miesięcy były objęte rodowiskowymi
formami wsparcia w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Przebadano 152 kobiety oraz 150
mę czyzn. Narzędziem zastosowanym w badaniu była Skala Umacniania autorstwa Rogers
i Sciarappa. Składa się ona z pięciu podskalŚ poczucie godno ci/skuteczno ci, siła/bezsilno ć,
aktywno ć rodowiskowa i autonomia, kontrola nad przyszło ci oraz usprawiedliwiona
zło ć. Źo analizy statystycznej uzyskanych danych posłu ono się korelacj r-Pearsona.
Wyniki uzyskane we wszystkich podskalach Skali Umocnienia były wynikami rednimi, przy
czym wyniki uzyskane w podskalach poczucie godno ci/skuteczno ci, aktywno ć
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rodowiskowa i autonomia oraz kontrola nad przyszło ci były wyra nie wy sze od wyników
pozostałych dwóch skal. Nie wykazano zwi zku płci badanych z poziomem subiektywnie
przez nich ocenianego umocnienia. Wykazano natomiast zwi zki dla wieku (r=-0,136),
wykształcenia (r=-0,171), czasu trwania choroby (r=-0,134) oraz okresu pobierania renty
(r=-Ń,ń59). Wykazano tak e zwi zki dla podskali siła/bezsilno ć. Kształtowały się one
następuj coŚ wiek (r=-0,133), wiek zachorowania (r=-0,122), wykształcenie (r=-0,169), oraz
okres pobierania renty (r=-Ń,ń87). Ponadto wykształcenie korelowało z podskal
usprawiedliwiona zło ć (r=Ń,ń35).
Na podstawie uzyskanych wyników mo na uznać, e braki edukacyjne sprawiaj , i osoby
choruj ce czuj się bardziej bierne i zale ne od otoczenia, za z upływem czasu ta postawa
pogłębia się. Warto więc zapewniać chorym dostęp do programów edukacyjnych oraz
podnosz cych kwalifikacje. Interesuj ca jest tak e obserwacja, i

osoby z wy szym

wykształceniem cechuj się większ gotowo ci do wyra ania społecznego sprzeciwu wobec
stygmatyzacji chorych psychicznie. Uzupełnienie wykształcenia chorych mo e więc równie
stanowić wa ny zasób dla działa destygmatyzacyjnych.
Słowa kluczoweŚ poczucie umocnienia, chorzy psychicznie
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Sympozjum nr 30: KOMUNIKACJA WźRBALNAś BŁ ŹY I ŹźZINŻORMACJź
W PROCźSIź ROZUMIźNIA PRZźKAZÓW
Organizator:
Józef Maciuszek
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Dyskutant:
Źariusz Źoli ski
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Streszczenie sympozjum:
Zgłoszone

sympozjum

dotyczy

zjawiska

komunikacji

werbalnej

w

kontek cie

pragmatycznych skutków, takich jakŚ prowokowanie błędów pamięciowych, dezinformacja,
uleganie

sugestii.

Komunikacja

jest

procesem

tworzenia,

nadawania,

odbierania

i interpretowania komunikatów, jest wzajemnym przekazywaniem informacji przez ludzi
(por. Adams, żalanes, 2ŃŃ8). Komunikowanie się ludzi słu y do przekazywania lub
zdobywania informacji, do porozumiewania się, do wywierania wpływu, przekonywania.
Podstawowym przedmiotem wyst pie

i debat w zaplanowanym sympozjum jest

wieloaspektowe spojrzenie na błędy i dezinformacje w procesie odbioru przekazów
werbalnych. Szczegółowe zagadnienia dotycz

takich kwestii, jakŚ a) wzmocniona

autoafirmacja jako technika uodparniania wiadka na sugestie oraz wpływania na pamięć
osób badanychś b) negacja w funkcji stwierdzania nieobecno ci obiektów i zachowa jako
mo liwe narzędzie dezinformacji i wywoływania fałszywych alarmów pamięciowychś c) rola
materiału tekstowego i wizualnego na uleganie sugestiiś d) rola ró nic indywidualnych
w procesie przetwarzania wieloznaczno ci leksykalnych i syntaktycznych. Podstawowy
kontekst teoretyczny proponowanego sympozjum jest pragmatyka językowa, która postuluje
odró nienie znaczenia zdania od znaczenia implikowanego oraz inferencyjny charakter
komunikacji, wymagaj cy przypisywania (uwzględnienia) intencji nadawcy. Prezentowane
wyniki potwierdzaj zało enie, i komunikacja werbalna anga uje dwie klasy procesówś
z jednej strony procesy kodowania i odkodowania (które dotycz
reprezentacji wypowiedzi), z drugiej strony procesy wnioskowania.
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semantycznych

Słowa kluczoweŚ komunikacja werbalne, rozumienie przekazów, błędy, dezinformacje

Wyst pieniaŚ
1. Józef Maciuszek, Romuald Polczyk
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
On tego nie zrobiłś czyli o pami ciowym efekcie negacji przy stwierdzaniu
niewyst pienia pewnych zachowa
2. Konrad Maj
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Zobaczyć znaczy uwierzyć? Sugestia i dezinformacja w przekazie wideo
3. Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Efekt wzmocnionej autoafirmacji a sugestialno ć interrogatywna
4. Michał Chmiel
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Preferencja wieloznaczno ci syntaktycznej i leksykalnej w kontek cie ró nic
intra- i interindywidualnych w nat eniu potrzeby poznawczego domkni cia

Streszczenia wyst pie Ś
1. Józef Maciuszek, Romuald Polczyk
On tego nie zrobiłś czyli o pami ciowym efekcie negacji przy stwierdzaniu
niewyst pienia pewnych zachowa
Celem przeprowadzonych eksperymentów była próba zbadania pamięciowego efektu
stosowania trzech rodzajów komunikatów przy opisie zachowa Ś informacji bezpo redniej,
stwierdzenie niewyst pienia zachowania b d te nie-wzmianowanie o danym zachowaniu.
Podstawowe pytanie dotyczy kwestii, czy negacja – spełniaj ca funkcję informacji
o nieobecno ci – mo e bardziej ni nie-wzmiankowanie o braku zachowania prowadzić
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do fałszywych alarmów pamięciowych. Przeprowadzono 2 eksperymenty. W pierwszym
uczestnicy (ńń4 kobiet i 45 mę czyzn) wysłuchali historii o zachowaniu kierowcy, po czym,
w drugiej fazie, odpowiadali na pytania w te cie pamięci. Plan eksperymentalny obejmowałŚ
3 (rodzaj komunikatu na temat zachowa Ś wzmiankowanie vs negacja, vs niewzmiankowanie) x 2 (forma komunikatu: twierdzenie vs negacja) x 2 (odstęp czasowy testu
pamięciŚ natychmiast vs po tygodniowej przerwie). Wyniki wskazuj , e przy dłu szym
czasie opó nienia testu pamięci zaprzeczanie wyst pienia zachowa prowadzi do znacz co
częstszego błędu pamięci ni nie-wzmianowanie o nich. Kolejny eksperyment miał na celu
sprawdzić, jakie modele przetwarzania negacji pozwalaj

wyja nić otrzymane wyniki.

Wykorzystano paradygmat do badania modeli umysłowej reprezentacji tekstówś a szczególnie
odwołano się do odró nienia poziomu struktury powierzchniowej tekstu i modelu sytuacji
(Kintsch, van Źijk, ń983). Uczestnicy (ń5Ń osób) wysłuchali historii o zachowaniu kierowcy,
po czym, w drugiej fazie, odpowiadali na pytania w te cie pamięci maj c za zadanie
rozpoznać zdania na poziomie struktury powierzchniowej. Plan eksperymentu obejmowałŚ
2 (forma zdania: negacja vs afirmacja) x 2 (opó nienieŚ natychmiast vs tydzie ) x 4 (warto ć
semantyczna zda w te cie pamięciŚ wierne przypomnienie vs parafraza vs bł d pamięci
zwi zany ze znakiem negacji vs bł d pamięci zwi zany z zamian pary przeciwie stw
czasownikowych). Wyniki pozwalaj uznać, e pamięciowy efekt negacji wynika z procesów
przetwarzania negacji przebiegaj cych według zało e

modelu konwersyjnego i modelu

prawdziwo ciowego Clarka.
Słowa kluczoweŚ negacja, pamięć, fałszywe alarmy

2. Konrad Maj
Zobaczyć znaczy uwierzyć? Sugestia i dezinformacja w przekazie wideo
Celem badania, które zostanie zaprezentowane było sprawdzenie siły wpływu sugestii
tekstowej oraz obrazowej w przekazie video. Punktem wyj cia do bada

były studia

nad efektem dezinformacji (np. Loftus, ń975) czyli zjawiskiem polegaj cym na wł czaniu
do raportów pamięciowych dotycz cych jakiego zdarzenia informacji, ze ródeł innych ni
samo zdarzenie, maj cych wpływ na pamięć materiału oryginalnego oraz badania
nad manipulacj obrazem wideo (np. Iyengar, Kinder, ń987). Plan eksperymentalny zawierał
4 warunki badawczeŚ w ka dym z nich badani ogl dali film odpowiednio spreparowany
na potrzeby eksperymentu: a) z dezinformacj w postaci pasków tekstowych (tzw. ticker)
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sugeruj cych negatywn ocenę bohatera reporta uś b) z dezinformacj w postaci obrazów
sugeruj cych negatywn ocenę bohatera reporta uś c) z dezinformacj w postaci pasków
tekstowych sugeruj cych pozytywn ocenę bohateraś d) z dezinformacj w postaci obrazów
sugeruj cych pozytywn
Badanie ujawniło du

ocenę bohateraś e) oryginalny reporta

(warunek kontrolny).

podatno ć na manipulację dodatkowymi elementami wizualnymiŚ

rodzaj u ytego materiału wideo istotnie wpływał na ocenę statusu bohatera reporta u.
Okazało się równie ,

e największ

podatno ć odnotowano w wariancie z materiałem

zawieraj cym sugestywne fotografie.
Słowa kluczoweŚ przekaz medialny, dezinformacja, sugestia

3. Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk
Efekt wzmocnionej autoafirmacji a sugestialno ć interrogatywna
Procedura wzmocnionej autoafirmacji polega na zaanga owaniu osoby (np. wiadka) w akt
autoafirmacji, po którym dostaje ona pozytywn informację zwrotn na temat własnej osoby
(np. wydolno ci swojej pamięci). W serii bada

prowadzonych w paradygmacie efektu

dezinformacji zastosowanie takiej procedury skutkowało zwiększeniem odporno ci osoby
na dezinformację (a zatem trafniejszym raportem pamięciowym). Zjawisko to okre lono
mianem efektu wzmocnionej autoafirmacji.
Celem prezentowanych bada było sprawdzenie, czy procedura ta jest efektywna równie
w paradygmacie sugestialno ci interrogatywnej żudjonssona. Oczekiwano, e wzmocniona
autoafirmacja zmniejszy podatno ć na sugestie oraz tendencję do zmiany uprzednio
udzielonej odpowiedzi pod wpływem otrzymania negatywnej informacji zwrotnej.
Spodziewano się równie , i wzmocniona autoafirmacja nie będzie miała wpływu na sam
pamięć osób badanych (tzw. bezpo rednie i odroczone swobodne odpamiętanie).
Badanie miało charakter indywidualny. Wzięło w nim udział 2ń2 osób (ń42 kobiet,
70 mę czyzn) w przedziale wiekowym 19-47 lat (M=23,33 lat; SD=3,39). Zastosowano Skalę
Sugestialno ci Interrogatywnej 2 żudjonssona w polskiej adaptacji Polczyka, kwestionariusze
osobowo ci słu ce jako wypełniacz 5Ń-minutowej luki czasowej (typowej dla procedury
żudjonssona) oraz materiały do zaindukowania efektu wzmocnionej autoafirmacji. Procedura
wzmocnionej autoafirmacji polegała na poproszeniu osób badanych o wypisanie na kartce
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papieru swoich największych sukcesów yciowych. Następnym elementem procedury było
poproszenie uczestników o udział w „ćwiczeniu pamięciowym”, po którym ka dy dostał,
niezale nie od rzeczywistego poziomu wykonania, pozytywn informację zwrotn na temat
uzyskanego wyniku (osoba badana rzekomo wypadała lepiej ni jej rówie nicy). Cało ć
procedury mo na przedstawić w następuj cym schemacieŚ zapoznanie badanych z materiałem
oryginalnym (pocz tek procedury żudjonssona) / swobodne odpamiętanie tre ci materiału
oryginalnego (odpamiętanie bezpo rednie) / kwestionariusze wypełniaj ce czas (około
40 minut) / procedura wzmocnionej autoafirmacji (około ńŃ minut)/brak procedury (w grupie
kontrolnej

dalszy

ci g

wypełniania

kwestionariuszy)

/

kontynuowanie

procedury

Gudjonssona) (swobodne odpamiętanie tre ci materiału oryginalnego (odpamiętanie
odroczone) / seria pyta z pytaniami sugestywnymi / negatywna informacja zwrotna na temat
jako ci odpowiedzi / ponowna seria pyta ) / procedura odkłamuj ca.
Stwierdzono,

e wzmocniona autoafirmacja istotnie zmniejszała podatno ć na sugestię

we wszystkich wska nikach sugestialno ci w procedurze żudjonssona, jednak nie
ró nicowała grupy eksperymentalnej i kontrolnej pod k tem liczby i jako ci odpamiętanych
z materiału oryginalnego szczegółów. Wyniki wiadcz o tym, e wzmocniona autoafirmacja
mo e być skuteczn technik uodparniania wiadka na sugestie.
Słowa kluczoweŚ wzmocniona autoafirmacja, sugestialno ć interrogatywna

4. Michał Chmiel
Preferencja wieloznaczno ci syntaktycznej i leksykalnej w kontek cie ró nic intrai interindywidualnych w nat eniu potrzeby poznawczego domkni cia
Kruglanski (ń99Ń), autor teorii naiwnego poznania, dowodzi,

e podło em ka dej

niezgodno ci o charakterze psychologicznym jest niezgodno ć o charakterze logicznym.
Tre ć (np. przekona ) stanowi komponent subiektywny i psychologiczny. Z tej
dwuwymiarowej perspektywy, jakiekolwiek odczucie niezgodno ci zawiera zarówno element
psychologiczny (tre ciowy), jak i logiczny. Jednak to, czy niezgodno ć doprowadzi do odczuć
o charakterze awersyjnym, zale y od stanu motywacyjnego aktualnie do wiadczanego przez
jednostkę. W teorii naiwnego poznania tre ć pojawia się jako wynik s dów b d składnik
po danej odpowiedzi na bie cy stan motywacyjny. W tym drugim przypadku ma to miejsce
zwłaszcza w odniesieniu do wymiaru specyficzno ć vs niespecyficzno ć potrzeby
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poznawczego domknięcia, zdefiniowanej jako nietolerancja wieloznaczno ci i poszukiwanie
pewnej, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie.
Jednym z aspektów wieloznaczno ci, który poprzez język stanowi stały kontekst zachowa
człowieka (por. Mischel, 2ŃńŃ) jest niejednoznaczno ć komunikacji werbalnej. Mo e ona
manifestować się na dwóch głównych poziomachŚ jako wieloznaczno ć leksykalna
(znaczeniowa) oraz syntaktyczna (wynikaj ca z konstrukcji zda ). W kontek cie
charakterystyki motywacyjno-poznawczej człowieka wiadomo, e osoby cechuj ce się du ym
domknięciem le radz sobie ze zło ono ci informacyjn , a zwłaszcza z niejednoznaczno ci
prezentowanych tre ci (np. Kruglanski, Mayseless, ń988). Niektóre badania wskazuj jednak,
e struktury wieloznaczne (pojęcia, przedmioty) s

na poziomie poznawczym lepiej

asymilowane przez osoby charakteryzuj ce się wy szym natę eniem potrzeby domknięcia,
poniewa mog zostać bardziej elastycznie wł czone do ju posiadanych struktur wiedzy
(por. Kruglanski, Chun, 2004).
W opisywanej serii bada skupiono się na zjawisku niejednoznaczno ci przekazu werbalnego
i jego odbiorze w zale no ci od stałych preferencji do poznawczego domykania oraz
chwilowego natę enia potrzeby poznawczego domknięcia. Źo przeprowadzenia bada
wykorzystano internetow

platformę badawcz

manipulowano wieloznaczno ci

Qualtrics. W eksperymencie ń (N=ń2Ń)

leksykaln . Uczestnikom eksperymentu przedstawiono

informacje o nieistniej cym produkcie, który został – w zale no ci od wariantu badawczego –
opisany za pomoc

jednoznacznych/niejednoznacznych okre le . Źodatkow

zmienn

niezale n w eksperymencie było chwilowe natę enie potrzeby poznawczego domknięcia,
któr

manipulowano, wzbudzaj c presję czasow

u czę ci uczestników badania.

Kwestionariuszowo kontrolowano równie stał predyspozycję do domykania, porównuj c
wyniki uzyskane na Skali potrzeby poznawczego domknięcia w wersji skróconej
(Kossowska, Hanusz, 2Ńń2). Zmienn zale n w opisywanym badaniu były deklarowane
preferencje wobec opisywanego produktu oraz przekazu reklamowego oraz wiedza dotycz ca
informacji zawartych w reklamie. W eksperymencie 2 (N=ń2Ń) posłu ono się identycznym
schematem badawczym, manipuluj c wieloznaczno ci

syntaktyczn . Uzyskane wyniki

zinterpretowano z perspektywy organizacji systemu celów (Kruglanski i in., 2002). Wydaje
się,

e manipulowanie

wieloznaczno ci

językow

jest

interesuj cym

obszarem

oddziaływania na proces decyzyjny konsumenta, a potrzeba poznawczego domykania
(zwłaszcza rozumiana jako chwilowy stan motywacyjny) mo e pomóc lepiej zrozumieć
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fenomen

oddziaływania

zabiegów

językowych

opieraj cych

niejednoznaczno ci.
Słowa kluczoweŚ wieloznaczno ć językowa, potrzeba domknięcia
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się

na

zjawisku

Sympozjum nr 31: BLISKIź ZWI ZKI W ZMIźNIAJ CYM SI

WIźCIź

Organizator:
Eugenia Mandal
Instytut Psychologii Uniwersytet l ski w Katowicach
Dyskutant:
Krystyna Doroszewicz

Streszczenie sympozjum:
Tematyka sympozjum dotyczy bliskich zwi zków ich zachodz cych w nich przezmian
we współczesnym wiecie. Omawiane będ

m.in. nowe rodzaje bliskich relacji (single,

„double income, no kids”), style pojmowania miło ci, częste porzucanie partnerów oraz
czytelnictwo literatury erotycznej. Nowe treny dyskutowane będ

w odniesieniu

do tradycyjnych warto ci i form ycia rodzinnego.
Słowa kluczoweŚ bliskie zwi zki, współczesny wiat

Wyst pieniaŚ
1. Sylwia Wacławik
Instytut Psychologii, Uniwersytet l ski w Katowicach
„Źouble income, no kids” – motywacje do wyboru bliskich zwi zków bez dzieci
2. Dominika Ochnik
Górno l ska Wy sza Szkoła Handlowa w Katowicach
Bliskie zwi zki w pojedynk - identyfikacja z kategori społeczn singiel
3. Dagna Kocur
Instytut Psychologii, Uniwersytet l ski w Katowicach
Satysfakcja w bliskim zwi zku a czytelnictwo współczesnej literatury erotycznej
(na przykładzie powie ci „5Ń twarzy żreya”).
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4. Eugenia Mandal, Anna Latusek
Instytut Psychologii, Uniwersytet l ski w Katowicach
Postawa wobec miło ci, makiawelizm, kobieco ć, m sko ć, l k i style
przywi zania u osób wykazuj cych skłonno ć do cz stego porzucania partnerów
w bliskich zwi zkach

Streszczenia wyst pie Ś
1. Sylwia Wacławik
„Źouble income, no kids” – motywacje do wyboru bliskich zwi zków bez dzieci
Problemem badawczym podejmowanym w badaniu jest charakterystyka motywacji
do intencjonalnej bezdzietno ci. Ź ono do ustalenia, jakie s

subiektywne przyczyny

odrzucenia rodzicielstwa oraz czy osoby bezdzietne ró ni się pod względem aspektów
ogólnego tła motywacyjnego od osób posiadaj cych dzieci. żrupa osób bezdzietnych
z wyboru staje się coraz liczniejsza. Jak dot d nieliczne badania zmierzały do ustalenia
charakterystyki tych osób. Badano ich optymizm, pesymizm, narcyzm, satysfakcję yciow ,
relacje z rodzicami (Cusinato, Colesso, 2007, za: Agrillo, Nelini, 2008, s. 353). Badanie ma
charakter eksploracyjny. Zmienne wyja niaj ce toŚ poziom empatii, hierarchia warto ci,
retrospektywna ocena postaw rodzicielskich własnych rodziców oraz poziom przystosowania.
Zastosowano pięć narzędzi badawczychŚ Kwestionariusz źmpatii Osobowej (Uchnast, 2001),
Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodzicielskich (Plopa, 2005), Test
Niedoko czonych Zda Rottera (Jaworowska, Matczak, Szustrowa 2003), Kwestionariusz
Stylu Spostrzegania (Shalit, ń978, zaŚ Czapi ski, ń978) oraz wywiad swobodny
z dyspozycjami. Źoboru próby dokonano w sposób celowy, metod kuli nie nej. żrupa
badanych składa się z 3Ń osób – ń8 kobiet i ń2 mę czyzn. rednia wieku wyniosła 24 lata.
żrupa porównawcza składa się równie z 3Ń osób – 2Ń kobiet i ńŃ mę czyzn. rednia wieku
wynosi 25 lat. Na podstawie przeprowadzonego badania mo na wnioskować, i
wybieraj ce bezdzietno ć nie ró ni

osoby

się znacz co pod względem psychologicznego

funkcjonowania od osób posiadaj cych dzieci. Przypuszczalnie przyczyn intencjonalnej
bezdzietno ci

nale y

szukać

raczej

w

czynnikach

społeczno-kulturowych

a

nie

psychologicznych. Badani przywi zuj znaczna wagę do warto ci emocjonalnej zwi zku a nie
jego funkcji społecznych, co zgodne jest z współczesnym trendem (Adamski, 2ŃŃ2).
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Słowa kluczoweŚ bezdzietno ć z wyboru, motywacja, empatia, postawy rodzicielskie,
przystosowanie

2. Dominika Ochnik
Bliskie zwi zki w pojedynk – identyfikacja z kategori społeczn singiel
ycie w pojedynkę jest zaliczane do alternatywnych form ycia rodzinnego (Adams 1976;
żiddens ń99Ńś Slany, 2ŃŃ8ś ŹePaulo 2ŃŃ9). Społeczna percepcja osób yj cych w pojedynkę
– singli, jest niejednoznaczna. Od skrajnie negatywnego, wskazuj cego na stereotypizację
i dyskryminację osób yj cych w pojedynkę (DePaulo, Morris, 2005), do wyidealizowanego
obrazu ukazuj cego tylko pozytywy (Czernecka, 2ŃŃ8). Percepcja innych wpływa
na postrzeganie siebie jednostki (Tice, ń992), zatem wizerunek społeczny singla mo e
implikować zmiany w postrzeganiu siebie oraz wpływać na poziom szczę cia i satysfakcji
z ycia singli (Hertel i in., 2ŃŃ7). Z dotychczasowych bada

wynika,

e identyfikacja

z kategori singiel mo e być traktowana pozytywnie, kiedy jest to rola tymczasowa oraz
wi e się ze wiadomym wyborem stylu ycia (Reynolds, Wetherell, 2003).
Przeprowadzone badanie odnosi się do rozumienia pojęcia singiel oraz identyfikacji.
W badaniu wzięło udział 258 osób, w wieku powy ej 3Ń lat, nigdy nie będ cych w zwi zku
mał e skim, nie posiadaj cych dzieci i nie będ ce w trwałym zwi zku. Analizie jako ciowej
zostały poddane odpowiedzi badanych na pytaniaŚ „Co dla Ciebie oznacza pojęcie singiel?”
oraz „Czy zaliczasz siebie do grupy singli?”. Wyniki wskazuj na niejednoznaczny obraz
singla oraz zró nicowany poziom identyfikacji.
Słowa kluczowe: singiel, identyfikacja

3. Dagna Kocur
Satysfakcja w bliskim zwi zku a czytelnictwo współczesnej literatury erotycznej
(na przykładzie powie ci „5Ń twarzy żreya”)
W ostatnich latach mo na było obserwować fenomen sprzeda y powie ci „5Ń twarzy żreya”
(Fifty Shades of Grey) opublikowanej pod pseudonimem E.L. James (prawdziwe nazwisko
źrika Mitchell). Ksi ka odniosła ogromny sukces pomimo bardzo negatywnych recenzji.
Zjawisko to skłania do refleksji, dlaczego ta konkretna – mdła i wybrakowana – według
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większo ci krytyków wersja literatury erotycznej zdobyła takie uznanie wła nie teraz?
Sprzedała się w ponad 9Ń milionach egzemplarzy na całym wiecie i została przetłumaczona
na 52 języki. Od wieków popularna była literatura ł cz ca relacje władzy i seksu czy sadyzmu
i masochizmu jednak jedynie w specyficznych grupach społecznych czy w ród osób o takich
upodobaniach. Pocz tkowo uwa ano, e powie ć ta jest popularna tylko w grupie starszych
mieszkanek przedmie ć, jednak nowsze analizy potwierdziły,

e więcej ni

połowa

czytelniczek tej ksi ki, to kobiety między 2Ń a 3Ń rokiem ycia, będ ce mieszkankami miast
(Roiphe, Katie, 2Ńń2). Żenomen kulturowy, którym niew tpliwie jest „5Ń twarzy żreya”
skłania do zadawania pyta , dlaczego kobietom a tak spodobała się ta ksi ka? Co w tej
ksi ce najbardziej przykuwało uwagę czytelniczek a co im się nie podobało? Czy istniej
zale no ci między stosunkiem do ksi ki „5Ń twarzy żreya” a rodzajem bliskiego zwi zku,
w którym pozostaj ankietowane oraz satysfakcj z niego. Kolejne pytania mog dotyczyć
zale no ci między odbiorem tego typu literatury a płci

psychologiczn , motywacj

seksualn , preferencjami seksualnymi czy innymi zmiennymi opisuj cymi ycie seksualne.
W badaniu wzięło udział ńŃŃ osób, w przewa aj cej większo ci były to kobiety.
W procedurze badawczej wykorzystano autorsk

ankietę dotycz c

odbioru ksi ki

„5Ń twarzy żreya”, autorskie narzędzie do badania wybranych elementów seksualno ci, skalę
AMORE (Hill, Preston, 1996) badaj c motywację seksualn , Inwentarz Płci Psychologicznej
(Kuczy ska, ń992) oraz metryczkę, w której ujęto szczegółowe pytania o rodzaj bliskiego
zwi zku, w którym pozostaj osoby badane.
Słowa kluczoweŚ satysfakcja w bliskim zwi zku, czytelnictwo, „5Ń twarzy żreya”

4. Eugenia Mandal, Anna Latusek
Postawa wobec miło ci, makiawelizm, kobieco ć, m sko ć, l k i style przywi zania
u osób wykazuj cych skłonno ć do cz stego porzucania partnerów w bliskich zwi zkach
Współcze nie, coraz częstszym problemem w relacjach damsko-męskich jest brak stałego,
bliskiego zwi zku (Perilloux, Buss, 2ŃŃ7). Jednocze nie zauwa a się, e niektóre osoby
często jako pierwsze inicjuj proces zrywania bliskich relacji porzucaj c kolejnych partnerów.
Celem bada

była próba poznaniaŚ postaw wobec miło ci, kobieco ci, męsko ci, stylów

przywi zania, lęku oraz makiawelizmu osób wykazuj cych skłonno ć do częstego porzucania
partnerów w bliskich zwi zkach. Badaniami objęto ń2Ń osób (w wieku 2Ń-30 lat)Ś 6Ń osób
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(30 kobiet, 3Ń mę czyzn) często porzucaj cych partnerów oraz 6Ń osób (3Ń kobiet
i 30 mę czyzn) stanowi cych grupę kontroln

(będ cych w stałym, bliskim zwi zku).

W badaniach zastosowano Skalę Postaw Wobec Miło ci (Hendrick, Hendrick, ń986),
Inwentarz

Płci

Psychologicznej

(Kuczy ska,

ń992),

Kwestionariusz

Stylów

Przywi zaniowych (Plopa, 2ŃŃ8), Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (Spielberger i in., ń987),
Skalę Makiawelizmu MACH IV (Christie, żeis, ń96Ń). Rezultaty pokazały, e osoby często
porzucaj ce partnerów w porównaniu z grup kontroln cechowały się wy szym natę eniem
miło ci odczuwanej jako Ludus i Pragma, a ni szym jako Agape i źros, silniejszym lękiem
oraz unikowym i lękowo-ambiwalentnym stylem przywi zania, charakteryzowało je ni sze
natę enie psychicznej kobieco ci. Analiza regresji logistycznej wykazała, i

dodatnim

predyktorem częstego porzucania partnerów bliskich zwi zków jest pojmowanie miło ci jako
Pragma, unikowy styl przywi zania i lęk jako cecha, a ujemnym predyktorem jest psychiczna
kobieco ć.
Słowa kluczoweŚ bliskie zwi zki, kobieco ć, męsko ć, porzucanie, przywi zanie,
pojmowanie miło ci
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Sympozjum nr 32: PSYCHOLOGIA DECYZJI: RYZYKO I INKLINACJE
POZNAWCZE
Organizator:
Tomasz Zale kiewicz
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Dyskutant:
Agata ż siorowska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Streszczenie sympozjum:
Psychologia decyzji jest wa n dziedzin , w ramach której badacze analizuj m.in. specyfikę
wyborów w warunkach niepewno ci i ryzyka, wykazuj tak e, e w procesie podejmowania
decyzji ludzie ulegaj

ró nego rodzaju zniekształceniom i inklinacjom poznawczym.

W ramach proponowanego sympozjum zostan wygłoszone cztery wyst pienia dotycz ce tej
wła nie problematyki. Źwa z nich dotycz

podejmowania decyzji ryzykownych.

W pierwszym z nich, Autor wyka e, e zdolno ci obliczeniowe w przetwarzaniu informacji
numerycznych

(numeracy)

oraz

reakcje

wpływaj

emocjonalne

na

oceny

prawdopodobie stwa, a przez to maj znaczenie dla percepcji ryzyka. W drugim wyst pieniu
Autorki wyka , e skłonno ć do podejmowania ryzykownych decyzji finansowych jednostki
mierzona zarówno jako wybory w loteriach, jak i wybór pomiędzy zainwestowaniem
i oszczędzaniem
ukierunkowaniem

rodków zwi zana jest z perspektyw
regulacyjnym.

Źwa

kolejne

czasow

wyst pienia

dotycz

i promocyjnym
zniekształce

poznawczych. W pierwszym z nich Autorzy zaprezentuj nowatorsk koncepcję pomiaru
ró nic indywidualnych w podatno ci na inklinacje poznawcze oraz przeanalizuj zwi zki tych
ró nic ze zdolno ciami umysłowymi (inteligencj i intuicj operacjonalizowan m.in. jako
wgl d i utajone uczenie się). W ostatnim referacie Autorzy zaprezentuj wyniki bada
dotycz cych inklinacji poznawczych w zakresie przypisywania innym ludziom (w tym
przypadku – doradcom w dziedzinie ekonomii i finansów) autorytetu i ekspercko ci. Zgodnie
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z Teori Naiwnego Poznania, inklinacje te polegaj na przypisywaniu ekspertom autorytetu
epistemicznego niezale nie od rzeczywistego i obiektywnego poziomu ich wiedzy czy
skuteczno ci w danym obszarze, ale w oparciu o rozmaite „naiwne” przesłanki, którymi
w prezentowanych badaniach będ Ś rodzaj porady otrzymanej ze strony eksperta i wstępne
nastawienie klienta.
Słowa kluczoweŚ psychologia decyzji, ryzyko, inklinacje poznawcze

Wyst pieniaŚ
1. Jakub Traczyk
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Zdolno ci obliczeniowe w przetwarzaniu informacji numerycznych a ocena
prawdopodobie stwa i percepcja ryzyka
2. Katarzyna Sek ci ska, Dominika Maison
Uniwersytet Warszawski
Skłonno ć do ryzykownych decyzji finansowych jednostki a jej perspektywa
czasowa i nastawienie regulacyjne
3. Agata Sobków, Czesław S. Nosal
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Czy zdolno ci umysłowe (intuicja i inteligencja) wi

z podatno ci

na heurystyki i inklinacje poznawcze?
4. Tomasz Zale kiewicz1, Agata ż siorowska1, Katarzyna Stasiuk2, Renata
Maksymiuk, Yoram Bar-Tal3
1

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej we Wrocławiu

2

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

3

Tel-Aviv University

Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta
na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomii
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Jakub Traczyk
Zdolno ci

obliczeniowe

w

przetwarzaniu

informacji

numerycznych

a

ocena

prawdopodobie stwa i percepcja ryzyka
Podejmowane przez nas decyzje często wymagaj wcze niejszego przetworzenia informacji
numerycznych o prawdopodobie stwie występowania ró nych zdarze . Na przykład,
wychodz c z domu, mo emy przypomnieć sobie wczorajsze komunikaty pogodowe o 83%
prawdopodobie stwie opadów deszczu, rozwa yć za ycie leku, który w ń przypadku
na 10000 powoduje nasilenie objawów choroby, czy zakupić los na loterii, w której nasze
nadzieje na wygran zderzaj się z Ń,ŃŃŃŃŃ72% prawdopodobie stwem trafienia „szóstki”.
Potoczne obserwacje oraz wyniki bada pokazuj , e podejmowanie trafniejszych decyzji
w codziennych sytuacjach wi e się z posiadaniem wy szych zdolno ci obliczeniowych (ang.
numeracy) – zdolno ci umysłowych, które przejawiaj się w skuteczniejszym przetwarzaniu
informacji probabilistycznych i wykonywaniu operacji matematycznych.
W moim wyst pieniu przedstawię rezultaty bada , które ujawniaj sposób, w jaki zdolno ci
obliczeniowe w przetwarzaniu informacji numerycznych, wchodz c w interakcję z reakcjami
emocjonalnymi, wpływaj na oceny prawdopodobie stwa oraz procesy percepcji ryzyka.
Uczestnicy eksperymentu proszeni byli o zapoznanie się z 48 loteriami pienię nymi, które
ró niły się między sob Ś prawdopodobie stwem wygranej, wypłatami oraz atrakcyjno ci
(wywołanymi reakcjami emocjonalnymi). Następnie, badani podawali kwoty, za które byliby
w stanie sprzedać mo liwo ć udziału w danej loterii. Okazało się, e większa atrakcyjno ć
loterii oraz wy szy poziom zdolno ci obliczeniowych wpływał na trafniejsze oceny ryzyka
oraz bardziej racjonaln

wycenę loterii. Zaanga owanie uwagowe w przetwarzania

numerycznych informacji o loterii nie wpływało bezpo rednio na ich wycenę. Jednak e, czas
po więcony na przetwarzanie informacji o prawdopodobie stwie wchodził w interakcję
z ocen atrakcyjno ci loterii i poziomem zdolno ci obliczeniowych, wpływaj c na oceny
ryzyka bli sze przewidywaniom teorii oczekiwanej u yteczno ci oraz podejmowanie
trafniejszych decyzji.
Słowa kluczoweŚ zdolno ci obliczeniowe, przetwarzanie informacji numerycznych, ocena
prawdopodobie stwa, percepcja ryzyka
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2. Katarzyna Sek ci ska, Dominika Maison
Skłonno ć do ryzykownych decyzji finansowych jednostki a jej perspektywa czasowa
i nastawienie regulacyjne
Celem badania było wskazanie ró nic w perspektywie czasowej i w nastawieniu
regulacyjnym jednostki a jej skłonno ci do podejmowania ryzykownych decyzji zwi zanych
z pieniędzmi, obejmuj cych zarówno uczestniczenie w loteriach jak równie zachowania
inwestycyjne.
Badanie zostało zrealizowane na badawczym panelu internetowym przy wykorzystaniu
metodologii CAWI na próbie reprezentatywnej Polaków w wieku ń8+ (N=ńŃŃŃ).
Perspektywę czasow uczestników badania mierzono skrócon wersj kwestionariusza ZPTI
Zimbardo. W celu pomiaru promocyjnego i prewencyjnego nastawienia regulacyjnego
wykorzystano Kwestionariusz RŻQ Higginsa. Skłonno ć do ryzyka finansowego mierzono
dwoma narzędziami. I z nich był zestaw pyta odnosz cych się do sytuacji wyboru między
wynikiem pewnym a mo liwym z okre lonym prawdopodobie stwem potencjalnego zysku
lub straty. Źrugie narzędzie odnosiło się do sytuacji wyboru pomiędzy oszczędzeniem
a zainwestowaniem rodków.
Wyniki badania pokazały, i osoby preferuj ce aktywne gromadzenie kapitału (inwestowanie)
ponad bierne (oszczędzanie) osi gaj

ni sze wyniki na skalach perspektywy czasowej

przeszłej negatywnej, tera niejszej fatalistycznej oraz przyszłej oraz charakteryzuj

się

silniejszym nastawieniem promocyjnym. Wyniki badania wskazały ponadto na istotne ró nice
w przeszłej, tera niejszej i przyszłej perspektywie czasowej i promocyjnym nastawieniu
regulacyjnym między osobami charakteryzuj cymi się odmiennym poziomem skłonno ci
do ryzyka finansowego. Osoby preferuj ce decyzje nie obarczone ryzykiem konsekwentnie
charakteryzowała silniejsza perspektywa tera niejsza hedonistyczna, słabsza tera niejsza
fatalistyczna. Natomiast ró nica w poziomie perspektywy przeszłej negatywnej zale ały
od tego czy sytuacja finansowa wi zała się z potencjalnym zyskiem czy strat . W sytuacji,
w której ryzyko dotyczyło otrzymania dodatkowej kwoty osoby unikaj ce ryzyka
charakteryzowały się wy szym poziomem orientacji przeszłej negatywnej. Wtedy, gdy
ryzyko wi zało się z mo liw strat orientacja przeszła negatywna towarzyszyła osobom
wybieraj cym wariant ryzykowny. Silniejsze promocyjne nastawienie regulacyjne wi zało się
z podejmowaniem decyzji ryzykownych niezale nie od tego czy niepewno ć wyniku
dotyczyła zysku czy straty.
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Słowa kluczoweŚ ryzykowne decyzje finansowe, perspektywa czasowa, nastawienie
regulacyjne

3. Agata Sobków, Czesław S. Nosal
Czy zdolno ci umysłowe (intuicja i inteligencja) wi

z podatno ci

na heurystyki

i inklinacje poznawcze?
W badaniu podjęto próbę pomiaru ró nic indywidualnych w podatno ci na inklinacje
poznawcze (heurystykę dostępno ci, reprezentatywno ci oraz kotwiczenia i dopasowania)
oraz eksploracji ich zwi zków ze zdolno ciami umysłowymi. Według źpsteina osoby
charakteryzuj ce się doznaniowym (intuicyjnym) stylem przetwarzania czę ciej udzielaj
odpowiedzi odbiegaj cych od standardów racjonalno ci. Nosal z kolei uwa a, e osoby
charakteryzuj ce się wysokimi zdolno ciami w zakresie intuicji rzadziej ulegaj inklinacjom,
gdy potrafi

łatwiej obj ć cało ć sytuacji i zaktualizować powi zany z ni

do wiadcze . Zakładamy,

kompleks

e zdolno ci intuicyjne oraz inteligencja wchodziły będ

w interakcję w przewidywaniu podatno ci na inklinacje umysłowe. Osoby badane (N=152)
rozwi zywały zestaw ń3 zada umysłowych oraz uzupełniały dwa kwestionariusze (MBTI
oraz Kwestionariusz Stylów Poznawczych). Do pomiaru inteligencji wykorzystano test
matryc progresywnych Ravena oraz zestaw analogii werbalnych. Pomiar intuicji obejmował
cztery zadaniaŚ ń. Uczenie się sztucznych gramatyk, w którym w pierwszym etapie osoby
badane zapamiętuj ci gi liter, a w drugim maj dyskryminować nowe ci gi, pod względem
tego czy prezentowane egzemplarze s zgodne z reguł , która obowi zywała w pierwszej
czę ciś 2. Zadanie na czas reakcji seryjnej, polegaj ce na naciskaniu jednego z czterech
klawiszy, w zale no ci od sekwencji pojawiania się kropki na ekranie (czasy reakcji ulegaj
skróceniu wraz z ćwiczeniem)ś 3. Test odległych skojarze , polegaj cy na znajdywaniu
wspólnych odległych skojarze do trzech słów (zwi zane jest z aktywacj pojęć w sieci
semantycznej i ol nieniem)ś 4. Zadanie Fragmenty (inspirowane zadaniem na Westcotta)
polega na „odgadywaniu” tre ci obrazka na podstawie fragmentarycznych informacji.
W przypadku zadania sprawdzaj cego podatno ć na heurystykę dostępno ci, osoby badane
miały za zadanie dyskryminowanie, które z przedstawionych zdarze

(np. samobójstwo

vs zabójstwo) zdarza się czę ciej w Polsce. Podatno ć na heurystykę reprezentatywno ci
sprawdzana była przy pomocy trzech zada Ś ń. Zadania Lindy, w którym większo ć osób
popełnia bł d koniunkcji i wy ej ocenia, e bohaterska jest feministk i jednocze nie kasjerk
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bankow , ni tylko, e jest kasjerk ś 2. Zadania Tomasza – w którym osoby badane, mimo
zapoznania się z obiektywnymi statystykami ignoruj

warto ć bazow

stereotypemś 3. Zadania „lotto”, w którym osoby badane oceniaj

i kieruj

się

kupony lotto

z zakre lonymi ró nymi kombinacjami liczb (te, które „wygl daj ” na losowe s oceniane
wy ej, ni te których układ wskazuje na jak

regułę). W przypadku heurystyki kotwiczenia

zastosowano zadanie z mno eniem (osoby badane maj oszacować warto ć mno enia liczb
np. w przypadku 9 x 7 x 4 x 3 x 1 osoby podaj wy sz warto ć ni ń x 3 x 4 x 7 x 9) oraz
szacowanie warto ci (osoby rozwi zywały dwa zadania naprzemiennieŚ wpierw pierwszego
musiały ocenić czy pojawiaj ca się liczba jest parzysta czy nieparzysta, a następnie
oszacować jak

warto ć np. jaka jest rednia roczna temperatura w Bułgarii. Ka de zadanie

pojawiało się dwukrotnieŚ raz z wysok , a raz z nisk kotwic ). Źodatkowo, osoby badane
rozwi zywały Cognitive Reflection Test – zadanie polegaj ce na rozwi zywaniu zagadek
matematycznych, które wymagaj powstrzymania się od pierwszej „intuicyjnej” odpowiedzi.
Podczas wyst pienia zostan omówione wzajemne relacje między badanymi zjawiskami oraz
dylematy metodologiczne zwi zane z pomiarem tego typu zmiennych.
Słowa kluczoweŚ intuicja, inteligencja, heurystyki, inklinacje poznawcze

4. Tomasz

Zale kiewicz,

Agata

ż siorowska,

Katarzyna

Stasiuk,

Renata

Maksymiuk, Yoram Bar-Tal
Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta na przykładzie
oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomii
Podstawowym celem prowadzonych bada
spostrzegaj

było zweryfikowanie, w jaki sposób laicy

autorytet epistemiczny (rozumiany jako

ródło informacji maj ce znaczny

wpływ na pozyskiwanie i tworzenie przez nich wiedzy) i konstruuj

jego oceny,

na przykładzie ekspertów z szeroko rozumianej dziedziny ekonomii. W badaniach tych,
zarówno w warstwie pojęciowej, jak i empirycznej, dominuj ce jest pojęcie okre lane
w języku angielskim jako expertise bias, stanowi ce sumę zniekształce

poznawczych

w ocenie eksperta. Zjawisko to zdefiniowano jako systematyczn inklinację do traktowania
opinii eksperckich pochodz cych z okre lonego ródła jako niepodwa alnych i godnych
zaufania i do opierania własnych s dów i decyzji na takich opiniach, niezale nie
od rzeczywistego i obiektywnego poziomu wiedzy eksperckiej i skuteczno ci eksperta
w danym obszarze, ale w oparciu o rozmaite „naiwne” przesłanki (teoria naiwnego poznania
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Kruglanskiego). Zniekształcenie to nie było do tej pory badane było w odniesieniu
do spostrzegania autorytetów epistemicznych w dziedzinie ekonomii i finansów.
W

serii

eksperymentów

weryfikowano

wpływ

charakteru

rekomendacji

eksperta

(np. kupować ubezpieczenie vs nie kupować go) oraz nastawienia osoby badanej wobec
ubezpieczania się na ycie, oszczędzania na emeryturę, inwestowania czy brania kredytów
(np. klient skłonny do skorzystania vs nie skłonny do skorzystania). Po przeczytaniu
scenariusza, osoby badane były proszone o ocenienie autorytetu epistemicznego eksperta
z wykorzystaniem zmodyfikowanej skali źA zaczerpniętej z bada dotycz cych autorytetów
medycznych. Wyniki tych bada

wykazały, analogicznie do rezultatów wcze niejszych

eksperymentów dotycz cych autorytetów epistemicznych w dziedzinie polityki, e opinia
jednostki mo e wchodzić w interakcję z rekomendacj eksperta, je li chodzi o jej wpływ
na przypisywany ekspertowi autorytet epistemiczny. Źokładniej mówi c, je li opinie laika
i eksperta s

jednakowe, to zgodnie z efektem błędu konfirmacji przypisywano temu

ostatniemu większego autorytetu, ni w sytuacji, gdy te opinie s ró ne. Wynik ten jest
zgodny z zało eniami teorii naiwnego poznania, zgodnie z któr

ocena i przekonanie

o autorytecie epistemicznym innych osób zale y od oceniaj cego znacznie silniej, ni
od obiektywnych charakterystyk tych e osób.
Słowa kluczoweŚ zniekształcenia poznawcze, autorytet epistemiczny, ekspert w dziedzinie
ekonomii
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Sympozjum nr 33: MACIźRZY STWO, OJCOSTWO, ROŹZINA W OKRźSIź
POSTMODERNIZMU
Organizator:
Anna Knobloch-Gala
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Dyskutant:
Maria Turcza

Streszczenie sympozjum:
Celem wyst pie

jest ukazanie przemian w strukturze rodziny, problemy zwi zane

z pełnieniem ról rodzicielskich w obecnych realiach.
Słowa kluczoweŚ struktura rodziny, postmodernizm

Wyst pieniaŚ
1. Anna Knobloch-Gala
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Struktura rodziny: fakty, mity i historia

2. Maria Kujawa
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Stowarzyszenie Psychologów S dowych w Polsce
Macierzy stwo z perspektywy psychologa rozwojowego
3. Adrian Kurcbart
Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ojcostwo w kontek cie relacji mał e skiej
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4. Barbara Chuchacz, Katarzyna Przybylska, Piotr Ozaist
Malta skie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Źzieciom i Ich Rodzinom
w Krakowie
Oblicza macierzy stwa i ojcostwa w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym

Streszczenia wyst pie Ś
1. Anna Knobloch-Gala
Struktura rodziny: fakty, mity i historia
W

ró nych

społecze stwach

funkcjonuj

równolegle

odmienne

kanony

rodziny.

W europejskim kręgu kulturowym patriarchalna rodzina monogamiczna stała się wzorcem
usankcjonowanym religijnymi i prawnymi regułami, bowiem to przepisy prawa i zasady
religii wyznaczyły zasady zawierania i ewentualnego rozwi zywania zwi zków mał e skich
oraz okre lały katalog obowi zków rodzinnych. Przenikanie kultur, zmiany społeczne a tak e
nowe ideologie powoduj istotne zmiany w statusie rodzin.
Jakkolwiek mo e się wydawać, ze role członków rodziny zostały jednoznacznie okre lone,
to w rzeczywisto ci zarówno pół wieku temu, jak i dzisiaj funkcjonuj obok siebie rodziny
o odmiennej strukturze. Na sposób spełniania swych ról w du ym stopniu wpływaj
do wiadczenia z macierzystej rodziny. Przykład sze ciu rodzin zało onych przez siostry
wychowywane w tej samej rodzinie ukazuje,

e więcej czynników decyduje o tym,

jak funkcjonuj one jako ony i matki.
Rozwa aj c strukturę rodziny warto równie rozwa yć jej charakter zwi zany z jej wielko ci
i powi zaniami zewnętrznymi. Rodzina mo e być czę ci

rodu wielopokoleniowego

o rozbudowanych strukturach pionowych i poziomych o cisłych relacjach z rodzinami tego
samego pokolenia. Prze ledzenie historii kilku pokole mo na dokonać ciekawych obserwacji
zmian zwi zanych z takimi wydarzeniami dziejowymi jak chocia by przymusowe powojenne
migracje.
Słowa kluczoweŚ struktura rodziny, kulturowe ujęcie
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2. Maria Kujawa
Macierzy stwo z perspektywy psychologa rozwojowego
Na tle krótkiej analizy ujmowania macierzy stwa w ró nych koncepcjach psychologicznych
w wyst pieniu przedstawione zostan

mo liwo ci i zagro enia dla rozwoju kobiet

posiadaj cych dzieci.
Tradycyjna psychologia rozwojowa zakładaj c, e rozwój zmierza ku konkretnemu celowi,
jakim jest osi gnięcie dojrzało ci interesowała się rozwojem kobiety do macierzy stwa a nie
dzięki i poprzez pełnienie roli matki. Psychologia biegu ycia (live span) umo liwia my lenie
o kobiecie-matce jako istocie autonomicznej, zaspokajaj cej swoje własne potrzeby,
rozwijaj cej się w ró norodnych sferach i kierunkach. Pozwala tak e mówić o rozwoju
i samorealizacji w toku i poprzez macierzy stwo. Macierzy stwo mo na rozpatrywać jako
zdarzenie punktualne (zgodne z zegarem biologicznym i społecznym), zdarzenie
niepunktualne (wczesne, debiutanckie macierzy stwo, pó ne macierzy stwo) oraz zdarzenie
traumatyczne (nagłe, nieprzewidywalne, samotne). W wyst pieniu przedstawione zostan
najwa niejsze dylematy rozwojowe, mo liwo ci i zagro enia dla rozwoju ka dej grupy kobiet
i ich ró norodne trajektorie rozwojowe.
Słowa kluczoweŚ macierzy stwo, live span, dylematy rozwojowe, zdarzenia

3. Adrian Kurcbart
Ojcostwo w kontek cie relacji mał e skiej
Badania nad ojcem zaanga owanym wskazuj , e ten model sprawowania roli rodzicielskiej
ł czy się z szeregiem pozytywnych zmian w funkcjonowaniu dziecka takich jakŚ wzrost
kompetencji poznawczych i empatii, a tak e zwiększenie poziomu kontroli wewnętrznej, czy
mniejsze prawdopodobie stwo podejmowania zachowa ryzykownych (Cabrera i in., 2000).
Wysokie zaanga owanie ojca mo e przynosić rezultaty, gdy ma charakter dobrowolny i ł czy
się z satysfakcjonuj c relacj z on (Lamb, Tamis-LeMonda, 2ŃŃ4). Przykładowo, jak
pokazuj

badania nad tworzeniem się więzi ojca z dzieckiem nienarodzonym, jest ona

silniejsza u tych mę czyzn, którzy pozytywnie oceniaj swoj relację z on , szczególnie
w takich wymiarach jak podejmowanie ról mał e skich, czy wspólnie podzielane warto ci
i normy (Kurcbart, 2ŃŃ4). Czy zatem uprawniony jest wniosek, e najlepsz rzecz , jak
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ojciec mo e zrobić dla swojego dziecka jest dbanie o blisk relację z jego matk ? Czy
rzeczywi cie ojcostwo jest wypadkow relacji mał e skiej?
Słowa kluczoweŚ ojcostwo, rola ojca, współczesne badania

4. Barbara Chuchacz, Katarzyna Przybylska, Piotr Ozaist
Oblicza macierzy stwa i ojcostwa w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
W pracy z dzieckiem z zaburzonym rozwojem nie da się pomin ć aspektu rodzinnego. Jego
niepełnosprawno ć wpływa na wszystkich członków rodziny. Aspektem, który wyłania się na
samym pocz tku w kontakcie z rodzicami, tu po diagnozie zaburzonego rozwoju, jest ałoba
po marzeniach o posiadaniu zdrowego dziecka. Prze ycie jej jest niezbędne w celu
urealnienia obrazu dziecka w oczach rodziny oraz pomaga w akceptacji jego
niepełnosprawno ci. Jest to konieczny element do ustalenia realnych oczekiwa , jakie mog
mieć rodzice w stosunku do swojego dziecka. Poni sza prezentacja ma na celu przedstawienie
sposobów pracy terapeutycznej z rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagro onym
niepełnosprawno ci w Malta skim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Źzieciom i Ich
Rodzinom w Krakowie. Odmienny od rodzin z dziećmi prawidłowo rozwijaj cymi się rodzaj
funkcjonowania społecznego i perspektywa rozwoju całego systemu rodzinnego stawia
specyficzne wyzwania przed terapeutami rodzinnymi.
Słowa kluczoweŚ dziecko niepełnosprawne, macierzy stwo, ojcostwo
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Sympozjum nr 34: ZACHOWANIA YWIźNIOWź ORAZ NIźNORMATYWNA
MASA CIAŁA ŹZIźCI I MŁOŹZIź YŚ ŻAKTY, PROżNOZY, ZAżRO źNIA,
INTźRWźNCJź…
Organizator:
Beata Ziółkowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dyskutant:
Julita Wojciechowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie sympozjum:
żłówn

przyczyn

nieprawidłowo ci w procesie

ywienia jest ilo ć i/lub dostępno ć

spo ywanego jedzenia, za zaburzenia w tym obszarze s obecnie jednym z najwa niejszych
problemów zdrowotnych, społecznych i psychologicznych całej populacji. Młodzie w wieku
pokwitania stanowi ze względu na przyspieszenie tempa przyrostu wysoko ci i masy ciała
grupę najbardziej nara on

na ujemne skutki wynikaj ce z błędów w

ywieniu

spowodowanych niedoborowym lub nadmiernym od ywianiem, a tak e niewła ciwie
zbilansowan diet . Podatno ć młodych ludzi na nieprawidłowo ci w tym zakresie wynikaj
w du ej mierze ze specyfiki stadium adolescencji, konkretnie za zarówno z przemian
w obrębie ciała jak i z poszukiwania własnej to samo ci. Podmiotem szczególnego
zainteresowania badawczego jak i teoretycznych rozwa a oraz działa prewencyjnych stać
się jednak powinny tak e rodziny, na gruncie których pojawiaj się problemy w sferze
jedzenia i stosunku do ciała. To bowiem styl funkcjonowania opiekunów, ich ustosunkowanie
do jedzenia i aktywno ci fizycznej, aktywno ci oraz zdrowia decyduj w du ej mierze
o ekspresji problemów w sferze zaspokajania potrzeby pokarmowej oraz nieprawidłowo ci
w zakresie stosunku do własnego ciała u ich dzieci.
Proponujemy zatem rozwa enie zagadnienia z perspektywy rozwojowej, poznawczej,
kulturowej oraz terapeutycznej, aby pokazać znaczenie i konieczno ć interdyscyplinarnego
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ujmowania kwestii

ywieniowych. Źo udziału w sesji zapraszamy zatem psychologów

rozwojowych, klinicznych, zdrowia i terapeutów.
Słowa kluczoweŚ zachowania ywieniowe, nienormatywna masa ciała, dzieci i młodzie ,
ujęcie interdyscyplinarne

Wyst pieniaŚ
1. Beata Ziółkowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Czy jestem chora? Spostrzeganie przez nastolatki nienormatywnej masy ciała
w kategoriach choroby

2. Julita Wojciechowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Takie dzieci jak ich rodzice… Zachowania

ywieniowe dzieci a styl

funkcjonowania ich rodziców
3. Agata Juruć
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Źlaczego to takie trudne? Leczenie i terapia otyło ci u dzieci i młodzie y
4. Dorota Mroczkowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nieprawidłowe zachowania ywieniowe oraz nienormatywna masa ciała okresu
adolescencji. Perspektywa terapeutyczna
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Beata Ziółkowska
Czy jestem chora? Spostrzeganie przez nastolatki nienormatywnej masy ciała
w kategoriach choroby
Niezwykle istotnym składnikiem ludzkiego ciała jest tkanka tłuszczowa. W okresie
adolescencji jej grubo ć u dziewcz t znacz co wzrasta, czego naturaln konsekwencj jest
istotne zwiększenie masy ciała. Źziewczęta zaniepokojone tym faktem trac czasem kontrolę
nad zaspokajaniem potrzeby pokarmowej tym bardziej, e współczesne młode kobiety s
pierwszym pokoleniem wychowywanym przez matki, które zazwyczaj odrzucaj sw physis
i nadmiernie koncentruj się na rozmiarach, kształcie i fizycznym wygl dzie swoich córek ju
od pocz tku ich ycia. W zwi zku z tym kwestia masy ciała odbiegaj cej od nale ytych jej
warto ci w oczach nastolatek i ich otoczenia czę ciej ujmowana jest w kategoriach
estetycznych, kosmetycznych, ani eli zdrowotnych. Tymczasem zarówno otyło ć jak równie
niedowaga i niedo ywienie klasyfikowane s obecnie jako choroby. W badaniach własnych,
których wyniki zostan przedstawione, wykorzystano autorskie narzędzieŚ Q-sort do badania
obrazu choroby. Składa się ono z 25. twierdze opisuj cych cztery obszary składaj ce się
na poznawcz reprezentację choroby (ń – wiadomo ć choroby i wiedza o niej, 2 – zyski
i straty z choroby, 3 – udział swój i innych w etiologii i wzmacnianiu symptomów, 4 –
przyczyny i leczenie). Narzędzie opracowano w dwóch wersjachś dla osób z nadwag /
otyło ci oraz dla osób z niedowag .
Celem

badania

byłoŚ

(ń)

zweryfikowanie

rzetelno ci

narzędzia

badawczegoś

(2) zdiagnozowanie poznawczej reprezentacji nienormatywnej masy ciała u dziewcz t
z otyło ci oraz niedowag pozostaj cych w chwili badania na przełomie pierwszej i drugiej
fazy adolescencji wykazuj c i analizuj c istotne statycznie międzygrupowe ró nice w tym
zakresie.
Słowa kluczoweŚ nienormatywna masa ciała, kategoria choroby, nastolatki
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2. Julita Wojciechowska
Takie dzieci jak ich rodzice… Zachowania ywieniowe dzieci a styl funkcjonowania ich
rodziców
Nawyki ywieniowe dzieci stanowi coraz czę ciej obiekt bada naukowych ze względu na
rosn c liczbę coraz młodszych dzieci charakteryzuj cych się nadwag i otyło ci . Obserwuje
się równie niepokoj c ewolucję obyczajów ywieniowych i stylu ycia zarówno w rodzinie
jak i poza ni . Badania prezentowane w wyst pieniu dotycz rodzinnych uwarunkowa
zachowa

ywieniowych dzieci i zostały zrealizowane w ramach grantu finansowanego

ze rodków NCN, nr NNńŃ6 ŃńŃ44Ń pt. Zachowania ywieniowe rodziców w kontek cie
rozwoju samoregulacji zachowa

jedzeniowych dzieci. Celem wyst pienia jest zarówno

prezentacja narzędzi badawczych, jak i wyników uzyskanych na ich podstawie. Analiza
wyników skupia się na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, jaki typ zachowa

ywieniowych

i opieku czych ojców i matek w rodzinie sprzyja ukształtowaniu sie zachowa

dziecka

zwi zanych z samoregulacj w zakresie jedzenia. Zbadano ponad ń8Ń par rodziców dzieci
w wieku od 2 do ńŃ lat. W badaniach posłu ono się Kwestionariuszem Zachowa
ywieniowych Rodziców (PŻSQ, Wardle i in., 2ŃŃń), Kwestionariuszem Zachowa
ywieniowych Dzieci, (CEBQ, Wardle i in., 200ń), narzędziem własnym Rodzinne
rodowisko

ywieniowe

oraz

Skal

Postaw

Rodzicielskich

M.

Plopy

(2ŃŃ8)

i Kwestionariuszem Temperamentu EAS Bussa i Plomina (1997). Szczególn

uwagę

po wiecono na analizę zale no ci między typem ról rodzicielskich i zachowaniami
ywieniowymi a uwarunkowaniami temperamentalnymi w kształtowaniu gotowo ci dziecka
do okre lonych zachowa

ywieniowych. Ciekawym w tkiem analizy s ró nice między

matkami a ojcami w prezentowanych zachowaniach ywieniowych, jak równie w rolach
opieku czych i w organizacji rodowiska ywieniowego rodziny.
Słowa kluczoweŚ zachowania

ywieniowe, rodzinne

rodowisko

ywieniowe, postawy

rodzicielskie

3. Agata Juruć
Dlaczego to takie trudne? Leczenie i terapia otyło ci u dzieci i młodzie y
Otyło ć mo na zaliczyć do jednej z najszybciej rozwijaj cych się chorób cywilizacyjnych
XXI wieku. W ostatnim czasie zyskała ona miano „globalnego problemu”. Rozprzestrzenia
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się w bardzo szybkim tempie, zataczaj c stale szersze kręgi i atakuj c coraz więcej krajów.
Aktualnie problem dotyka coraz młodsze osoby, a liczba adolescentów wymagaj cych
interwencji lekarskiej, dietetycznej i psychologicznej ro nie z dnia na dzie . Nadmiar tkanki
tłuszczowej u małych dzieci i dojrzewaj cych pacjentów stanowi istotny problem kliniczny.
Zwiększa się bowiem ryzyko wyst pienia u nich m.in. nadci nienia tętniczego, dyslipidemii,
zaburze gospodarki węglowodanowej, chorób układu oddechowego czy nieprawidłowo ci
ortopedycznych. Źlatego te specjali ci reprezentuj cy ró ne dziedziny nauki anga uj się
w ci głe poszukiwania kolejnych czynników ryzyka nadmiernej masy ciała oraz najbardziej
odpowiednich form oddziaływania terapeutycznego. Biologiczne determinanty maj istotne
znaczenie w etiopatogenezie otyło ci, jednak w literaturze coraz czę ciej podkre la się
dziedziczenie jedynie predyspozycji do wyst pienia nadwagi. O ich ujawnieniu decyduj
przede wszystkim czynniki o charakterze społecznym i psychologicznym. W poszukiwaniu
psychologicznych determinantów otyło ci, nale y zwrócić szczególn

uwagę na rolę

procesów samoregulacji i umiejętno ć sprawowania kontroli nad jedzeniem. Badania
ujawniaj ,

e u dzieci otyłych dominuje przede wszystkim zewnętrzne umiejscowienie

kontroli i niskie poczucie wpływu na regulację procesów jedzenia. Źlatego te leczenie
otyło ci u młodych osób powinno koncentrować się wokół interwencji podejmowanych
wobec całego systemu rodzinnego, poniewa mechanizmy samoregulacji kształtuj się w toku
rozwoju, a deficyty w tym zakresie mog być zdeterminowane przez niektóre postawy
rodzicielskie. St d sukces terapeutyczny zale y w du ej mierze od zaanga owania i pracy
wszystkich członków rodziny rozpoczynaj c od wykształcenia przez dziecko umiejętno ci
rozpoznawania samodzielnie sygnałów głodu i syto ci, a ko cz c na trwałej zmianie
nawyków ywieniowych u całej rodziny. Terapia osób młodych z otyło ci ma charakter
wieloaspektowy, co powoduje, e dla niejednego specjalisty stanowi ogromne wyzwanie.
Oprócz wyeliminowania głównych przyczyn nadmiernego jedzenia, uwaga powinna być
kierowana równie na pracę nad samoakceptacj , poczuciem własnej warto ci, lepszym
kontaktowaniem się z prze ywanymi emocjami oraz wypracowaniu innych schematów
radzenia sobie z napięciem i trudnymi do wiadczeniami. Trudno ci w leczeniu otyło ci
u osób młodych polegaj

m.in. na tym,

e kierunek oddziaływania terapeutycznego

nie ko czy się na samym pacjencie z problemem nadwagi, ale interwencje powinny zataczać
szersze kręgi i obejmować równie pracę w rodowisku rodzinnym, które nierzadko oprócz
prezentowania silnego oporu przed zmian , ma nierealistyczne wyobra enia o efekcie pracy.
Czasem zmiana przez rodziców ich własnych schematów poznawczych na temat jedzenia
i utrwalonych wzorców zachowania przysparza więcej trudno ci ni praca z sam osob otył .
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Leczenie nadwagi u dzieci i młodzie y jest prac szczególnie trudn , bowiem wymaga
spojrzenia na problem w szerszym kontek cie. Źlatego te z uwagi na interdyscyplinarny
charakter zjawiska, terapia osób otyłych powinna polegać na współpracy specjalistów
reprezentuj cych ró ne dziedziny nauki.
Słowa kluczoweŚ otyło ć, dzieci i młodzie , leczenie, terapia

4. Dorota Mroczkowska
Nieprawidłowe zachowania

ywieniowe oraz nienormatywna masa ciała okresu

adolescencji. Perspektywa terapeutyczna
Celem wyst pienia jest przygl danie się tytułowym problemom od momentu, kiedy zostan
na tyle urefleksyjnione, aby stać się przedmiotem oddziaływa terapeutycznych. Źecyzja
o podjęciu terapii, czy innej formy leczenia, stanowi wa ny krok na drodze ku zdrowieniu
i zarazem wyzwanie zarówno dla samego chorego jak i jego bliskich. W wyst pieniu skupię
się kolejno na procesie terapii, ustalaniu zasadniczych celów oraz etapów pracy,
scharakteryzujemy rolę terapeuty, rodziców i najbli szych.
Wiemy ju ,

e zaburzenia jedzenia s

wielowymiarowe z natury,

e s

wynikiem

oddziaływania sił tkwi cych w kulturze, rodzinach i w samych jednostkach. St d ich leczenie
powinno być kompleksowe i zró nicowane. Celem terapii jest pomoc w redukowaniu
symptomów, odzyskiwaniu kontroli nad

yciem i wyeliminowaniu potrzeby powrotu

do zaburzonych my li i zachowa . Ź eniem zatem jest nie tylko przywrócenie lub
wyrobienie prawidłowych nawyków

ywieniowych, ale przede wszystkim zmiana

na poziomie przekona , emocji oraz podejmowanych działa . Praca podczas terapii powinna
skupiać się na uczeniu, często na nowo, prawidłowych nawyków

ywieniowych

i utrzymywania względnie stałej masy ciała.
Słowa kluczoweŚ nieprawidłowe zachowania
adolescencja, terapia
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ywieniowe, nienormatywna masa ciała,

Sympozjum nr 35: ŹźŻICYT WI ZI – PROBLźMźM WSPÓŁCZźSNYCH LUŹZI
Organizator:
Małgorzata Ko cielska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dyskutant:
Barbara Bokus
Uniwersytet Warszawski
Akademia „Artes Liberales”

Streszczenie sympozjum:
W Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prowadzone s ró ne tematy bada Ś nad pomoc psychologiczn on-line, nad zaburzeniami
to samo ci i obrazu ciała u młodych dorosłych, uzale nieniami u osób w ró nym wieku,
zachowaniami buntowniczymi u dzieci, patologi rodzin, funkcjonowaniem nadziei. Spaja
te wszystkie prace ich powtarzaj cy się wynikŚ współczesnym ludziom tak dzieciom,
jak i dorosłym dokucza deficyt więzi społecznych. Z powodu tego braku szukaj pomocy
w Internecie, nie wiedz , kim s i jacy s , bo nie maj społecznego lustraś jako dzieci buntuj
się, jako starsi zastępuj

przyjaciół butelk ś niektórzy wychowuj

się w rodzinach

zastępczych, a potem yj w domach opieki społecznej. Wszyscy jednak maj nadzieję
na wię , miło ć i bliski kontakt z drugim człowiekiem. O tym będziemy dyskutować
na sympozjum.
Słowa kluczoweŚ wię , człowiek we współczesnym wiecie, psychologia kliniczna

Wyst pieniaŚ
1. Bassam Aouil
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
żłód wi zi tematem pomocy psychologicznej on-line
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2. Anna Kobierecka-Dziamska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Źeficyt wi zi rodzinnych a Ja cielesne u kobiet
3. Ewa Wyrzykowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Źeficyt wi zi i to samo ci a uzale nienie od alkoholu
4. Kinga Mickiewicz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Relacje przywi zaniowe w rodzinach zast pczych spokrewnionych
5. Małgorzata Ko cielska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Nadzieja wi zi

Streszczenia wyst pie Ś
1. Bassam Aouil
żłód wi zi tematem pomocy psychologicznej on-line
Badania naukowe nad Internetem w poradnictwie psychologicznym, jak i praktyka udzielania
pomocy psychologicznej Online od 2ŃŃ2 roku pokazuj jednoznacznie, e współczesnym
ludziom, a szczególnie młodziom, jak i dorosłym dokucza deficyt więzi społecznych.
Z powodu tego braku szukaj pomocy w Internecie.
Jakie s

oblicza psychologii pomocy Online oraz w jaki sposób ta forma pomocy

rekompensuje deficyty więzi jest tematem wyst pienia w sesji.
Słowa kluczoweŚ wię , pomoc psychologiczna online
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2. Anna Kobierecka-Dziamska
Źeficyt wi zi rodzinnych a Ja cielesne u kobiet
Wyst pienie koncentruje się wokół problematyki Ja cielesnego i jego zwi zków z jako ci
relacji rodzinnych, w szczególno ci tych nieprawidłowych. Zgodnie z przyjęt koncepcj
Ja cielesnego, jest ono rozumiane jako element struktury Ja, organizuj cy do wiadczenia
cielesne w reprezentacje i kształtuj cy się w relacji z wa nymi osobami od dzieci stwa.
Autorka postara się odpowiedzieć na pytanie, jak relacje rodzinne i nieprawidłowo ci w ich
obrębie warunkuj Ja cielesne w jego ró nych wymiarach u kobiet.
Słowa kluczoweŚ Ja cielesne, funkcjonowanie rodziny, wię

3. Ewa Wyrzykowska
Źeficyt wi zi i to samo ci a uzale nienie od alkoholu
Celem referatu jest przedstawienie bada

przeprowadzonych w ród osób uzale nionych

od alkoholu w zakresie stylów i wymiarów przywi zania oraz poczucia to samo ci. Tło
teoretyczne stanowi paradygmat psychodynamiczny, w szczególno ci teoria więzi, teorie
relacji z obiektem oraz psychologia self, w ramach którego traktuje się uzale nienie jako
wynik deficytów w obszarze relacji przywi zania oraz – w konsekwencji – struktur
osobowo ciowych i poczucia to samo ci. W badaniu udział wzięło ń5Ń osób uzale nionych
od alkoholu i ń5Ń osób z grupy porównawczej. Zastosowano takie narzędzia badawcze,
jak Kwestionariusz

Stylów

Przywi zaniowych

(KSP),

Kwestionariusz

Źo wiadcze

w Bliskich Relacjach (ECR-R) oraz Wielowymiarowy Kwestionariusz To samo ci (WKT).
Badania wykazały, i

osoby uzale nione od alkoholu istotnie ró ni

się od osób

nieuzale nionych od alkoholu w zakresie stylów i wymiarów przywi zania oraz poczucia
to samo ci, osi gaj c mniej korzystne wyniki.
Słowa kluczoweŚ uzale nienie od alkoholu, przywi zanie, poczucie to samo ci
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4. Kinga Mickiewicz
Relacje przywi zaniowe w rodzinach zast pczych spokrewnionych
Wyst pienie dotyczy funkcjonowania rodzin zastępczych spokrewnionych, w których
wychowuj się małe dzieci. Autorka, odnosz c się do prowadzonych w tym zakresie bada
oraz własnych obserwacji, stara się opisać specyfikę relacji między krewnymi, przede
wszystkim dziadkiem i babci , którzy podejmuj się opieki, a wnuczętami. Zwraca te uwagę
na nadzieje, trudno ci, ale i korzy ci, wynikaj ce ze sprawowania pieczy zastępczej oraz
kształt relacji przywi zaniowych, zarówno po samym przyjęciu dziecka do rodziny, a tak e
po upływie czasu od jej zawi zania.
Słowa kluczoweŚ relacje przywi zaniowe, opieka zastępcza, rodziny zastępcze spokrewnione,
dorastanie w rodzinie zastępczej

5. Małgorzata Ko cielska
Nadzieja wi zi
W roku 2Ńń3 nakładem wydawnictwa „Źifin” ukazała moja nowa, przygotowana wraz
z uczniami, ksi ka „Nadzieja w

yciu ludzi”. Dotyczy ona roli nadziei w sytuacjach

trudnych, takich jakŚ urodzenia chorego dziecka, pobyt w placówce opieku czej, rozstanie z
blisk

osob , uzale nienie od narkotyków i alkoholu, zagro enie

ycia w chorobie

nowotworowej i innych. Nadzieja w tych wszystkich złych momentach ycia na ogół jest
bardzo pomocnaŚ pozwala przetrwać, widzieć przyszło ć w jasnych kolorach, pobudza do
działania – nawet za cenę utraty kontaktu z rzeczywisto ci . Jednak to, co pozwala
wskrzeszać i utrzymywać nadzieję, i to, na co ona jest ukierunkowana, to na dobre więzi z
lud miś ten w tek w kontek cie tematu sesji chciałam wybrać z bada .
Słowa kluczoweŚ wię , nadzieja, inni ludzie
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Sympozjum nr 36: INŹYWIŹUALNź I SPOŁźCZNź ASPźKTY
ŻUNKCJONOWANIA źMOCJONALNźżO. CZ

ĆI

Organizator:
Aleksandra Jasielska
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dyskutant:
Źorota Szczygieł
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Streszczenie sympozjum:
źmocje uznawane s

za jeden z kluczowych mechanizmów ludzkiego funkcjonowania

i przystosowania do wymaga otoczenia. Źzięki skoordynowanym zmianom psychologicznofizjologicznym dochodzi do powstania spójnej reakcji, umo liwiaj cej adaptację i efektywne
zachowanie, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Znaczenie emocji
mo na analizować z dwóch współzale nych perspektyw. W pierwszym ujęciu chodzi przede
wszystkim o funkcje, jakie procesy emocjonalne pełni dla jednostki, w ujęciu drugim o sens,
jaki jednostka nadaje swoim do wiadczeniom emocjonalnym. Obydwa aspekty będ
przedmiotem prezentacji i dyskusji w ramach sympozjum. Prelegenci występuj cy
w pierwszej jego czę ci podejm tematykę zwi zan ze statyczn charakterystyk prze ycia
emocjonalnego zwi zan

z kontekstem indywidualnym. Będ

to zagadnienia dotycz ce

kolejnoŚ zara enia afektywnego, emocjonalno ci sennej, tonu afektywnego, przetwarzania
emocjonalnego i konotacji emotywnej. W drugiej czę ci sympozjum tematem wiod cym
będzie dynamiczny aspekt funkcjonowania emocjonalnego i jego konsekwencje społeczne.
Wyst pienia dotyczyć będ

następuj cych zagadnie Ś opanowywania trwogi, dynamiki

uwagi, organizacji pamięci roboczej, poznawczych konsekwencji regulacji emocji.
Słowa kluczoweŚ emocje, indywidualne funkcjonowanie, społeczne funkcjonowanie
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Wyst pieniaŚ
1. Monika Wróbel
Uniwersytet Łódzki
Podobie stwo mi dzy nadawc i odbiorc a przebieg zara ania afektywnego
2. Kinga Grzywacz
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
źmocjonalno ć senna. Wybrane formalne wła ciwo ci marze sennych
3. Mariusz Zi ba
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Ton afektywny w autonarracjach
4. Źominika żórska
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Procesy przetwarzania do wiadczenia relacyjno-emocjonalnego: od aktywacji
do refleksji

5. Dorota Kalka
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Jako ć ycia a radzenie sobie sprzyjaj ce zdrowiu u osób z cukrzyc typu 2 – rola
emocji

6. Aleksandra Jasielska
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Konotacja emotywna synonimów – „zaskoczenie”/”zdziwienie”
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Monika Wróbel
Podobie stwo mi dzy nadawc i odbiorc a przebieg zara ania afektywnego
W referacie zostan przedstawione wyniki dwóch bada , których celem było sprawdzenie,
czy podobie stwo między nadawc a odbiorc komunikatu wpłynie na przebieg zara ania
afektywnego. Badanie ń dotyczyło podobie stwa cech osobowo ci, natomiast Badanie 2 –
podobie stwa postaw. Oczekiwali my, e kontakt z podobnym nadawc wywoła u odbiorcy
zbie ne stany afektywne (efekt asymilacji), natomiast kontakt z nadawc niepodobnym –
stany rozbie ne (efekt kontrastu). W celu wywołania zara ania afektywnego wykorzystano
krótkie filmy, które prezentowały nadawcę wyra aj cego pozytywne b d negatywne stany
emocjonalne. Źodatkowo, za pomoc specjalnego oprogramowania, które generowało opis
nadawcy w oparciu o odpowiedzi udzielone przez odbiorcę, manipulowano podobie stwem
między partnerami interakcji. W efekcie uczestnicy obu bada

byli losowo przydzielani

do jednego z czterech warunków eksperymentalnychŚ (ń) podobny nadawca prezentuj cy
pozytywn ekspresję emocjonaln ś (2) podobny nadawca prezentuj cy negatywn ekspresję
emocjonaln ś (3) niepodobny nadawca prezentuj cy pozytywn

ekspresję emocjonaln ś

(4) niepodobny

emocjonaln .

nadawca

prezentuj cy

negatywn

ekspresję

Wyniki

potwierdziły występowanie efektu asymilacji, przy czym efekt ten zale ał od podobie stwa
między nadawc a odbiorc . Nie potwierdzono natomiast występowania efektów kontrastu.
Słowa kluczoweŚ zara anie afektywne, nadawca, odbiorca

2. Kinga Grzywacz
źmocjonalno ć senna. Wybrane formalne wła ciwo ci marze sennych
Źotychczasowe analizy potwierdzaj

ujawnianie się w tre ci marze

sennych danych

autobiograficznych pochodz cych z pamięci trwałej (np. Horton, Moulin i Conway, 2ŃŃ9).
W badaniach dotycz cych czasowych odniesie w snach i wspomnieniach autobiograficznych
wykazano podobne dla snu i jawy charakterystyki, polegaj ce na występowaniuŚ efektu
wie o ci, efektu reminiscencji oraz amnezji dziecięcej (żrenier i in., 2ŃŃ5). Berntsen i Rubin
(2ŃŃ2) opisali ró nice występuj ce w rozkładach wspomnie autobiograficznych w zale no ci
od ich warto ci afektywnej. Jednak ich badania dotyczyły wspomnie pojawiaj cych się
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na jawie. Celem prezentowanego tu badania była weryfikacja hipotez o zmienno ci czasowej
charakterystyki marze sennych w zale no ci od wieku badanych i warto ci afektywnej snów.
Zało ono, e w pozytywnych snach osób starszych ujawni się efekt reminiscencji, niezale nie
za od wieku badanych i warto ci afektywnej snu, wyst pi efekt wie o ci oraz amnezja
dziecięca. W celu weryfikacji hipotez przeprowadzono internetowe badanie ankietowe, oparte
na metodzie kierowanych skojarze

żaltona-Crowitza (Janssen, Chessa, Murre, 2005).

W badaniu uczestniczyło 68 osób (47 kobiet i 2ń mę czyzn), w wieku ń7-85 lat. Uczestnicy
zapisywali marzenia senne z uwzględnieniem jak największej liczby szczegółów, a następnie
identyfikowali poszczególne elementy snów oraz odnosili je do ycia na jawie oraz oceniali
warto ć afektywn snów za pomoc pięciostopniowej skali. Zgodnie z przewidywaniami
w zale no ci od wieku oraz warto ci afektywnej snu w marzeniach sennych znalazły
odzwierciedlenie inne okresy ycia. W snach pó nych adolescentów, młodych dorosłych oraz
dorosłych w rednim wieku w pozytywnym kontek cie afektywnym przywoływany był
najczę ciej okres pó nej adolescencji i wczesnej młodo ci, w negatywnym za bie cy okres
rozwojowy oraz okres pó nego dzieci stwa. Prawidłowo ci te nie dotyczyły osób starszych,
których sny nieprzyjemne zwi zane były głównie ze redni dorosło ci , za te przyjemne
odnosiły się do przestrzeni czasowej całego

ycia. Uzyskane wyniki mog

wskazywać

na ujawnianie się w marzeniach sennych tre ci zwi zanych z definiowaniem Ja oraz realizacj
wa nych dla Ja celów i planów yciowych.
Słowa kluczoweŚ marzenia senne, afekt, pamięć autobiograficzna

3. Mariusz Zi ba
Ton afektywny w autonarracjach
Narracje s jedn z podstawowych form przekazu wiedzy o wiecie i jej strukturalizacji
(Bruner, ń99ńś Trzebi ski, 2ŃŃ2). Umo liwiaj one porz dkowanie i ł czenie w subiektywnie
spójne ci gi pojedynczych zdarze z ycia własnego i innych osób (McAdams, ń993, 2Ńń3).
Narracje na temat poszczególnych wydarze i rozdziałów ycia konstruowane przez ró nych
ludzi charakteryzuj się pewnymi typowymi dla nich cechami, takimi jak ton afektywny,
sekwencja zmian emocjonalnych (kontaminacji versus wybawienia), czy te

obecno ć

motywów sprawczo ci i wspólnotowo ci (McAdams, ń993, 2Ńń3). Charakterystyczny
dla osoby ton afektywny narracji tworzy się we wczesnym dzieci stwie (McAdams, ń993).
Źziecko, które w okresie pierwszych lat swojego ycia do wiadcza opieki i zaspokojenia
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swoich podstawowych potrzeb, przede wszystkim bezpiecze stwa, rozwija w sobie nadzieję
(źrikson, ń964). Według McAdamsa (ń993) ukształtowane w dzieci stwie przekonania czy
te postawy wobec wiata, poziom zaufania do niego i poczucie bezpiecze stwa, choć
pocz tkowo niezwerbalizowane i nieu wiadamiane, wpływaj
ujmowania do wiadcze
nadziei konstruuj

w ci gu całego

na narracyjn

formę

ycia człowieka. Ludzie o wy szym poziomie

narracje na temat własnego

ycia charakteryzuj ce się obecno ci

pozytywnego afektu. W odniesieniu do aktualnych wydarze

pozytywny ton afektywny

narracji wi e z oczekiwaniem pozytywnego zako czenia historii, która jest w tokuś
w przypadku za opowiadania o wydarzeniach z przeszło ci – z poszukiwaniem pozytywnych
konsekwencji nawet najtrudniejszych, negatywnych do wiadcze . Ton afektywny narracji
wi e się z satysfakcj z ycia oraz psychologicznym dobrostanem (McAdams i in., 2001).
Celem przeprowadzonych bada była weryfikacja hipotezy, e pozytywny ton afektywny
narracji wi e się lepsz adaptacj osób, które do wiadczyły trudnych wydarze

yciowych.

W referacie przedstawione będ wyniki dwóch bada . W Badaniu ń uczestniczyło 49 osób,
które w wyniku wypadku utraciły sprawno ć ruchow . Osoby te opowiadały o wypadku oraz
jego konsekwencjach dla ich dalszego ycia, a ton afektywny tych narracji okazał się wi zać
z poziomem wzrostu potraumatycznego. Uczestnikami Badania 2 były dwie grupy pacjentówŚ
po przeszczepie nerki (N=5ń) lub transplantacji w troby (N=48). W trakcie I spotkania
uczestnicy badania opowiadali dwa dowolnie przez siebie wybrane wa ne wydarzenia z ich
ycia, przy czym jedno z nich miało pochodzić z okresu oczekiwania na przeszczep. W czasie
II spotkania, które miało miejsce ńŃ-ń2 miesięcy pó niej, dokonywany był pomiar wzrostu
potraumatycznego oraz satysfakcji z ycia pacjentów. Okazało się, e ton afektywny narracji
dotycz cych wydarze

z przeszło ci wi zał się z poziomem wzrostu potraumatycznego

i satysfakcji z ycia mierzonymi ńŃ-ń2 miesięcy pó niej. Wyniki obydwu bada wskazuj na
to, e charakterystyczny dla osoby ton afektywny narracji na temat jej ycia, który rozumiany
jest jako względnie stała wła ciwo ć indywidualna, wi e się z adaptacj
wydarze

do trudnych

yciowych, sprzyja do wiadczaniu wzrostu potraumatycznego oraz satysfakcji

z ycia. Wyniki te zgodne s z rezultatami bada Pals i McAdamsa (2ŃŃ4).
Słowa kluczoweŚ autonarracja, ton afektywny
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4. Źominika żórska
Procesy

przetwarzania

do wiadczenia

relacyjno-emocjonalnego:

od

aktywacji

do refleksji
Przetwarzanie do wiadczenia relacyjno-emocjonalnego obejmuje kilka etapów, pocz wszy
od aktywacji

wewnętrznych

reprezentacji,

a

po

refleksję

nad

znaczeniem

tego

do wiadczenia, która umo liwia absorpcję pobudzenia emocjonalnego (Baker, 2Ńń2, Bucci,
2ŃńŃ). Przedstawione dwa badania pokazuj

jakiego typu zakłócenia w tym procesie

występuj u osób z organizacj osobowo ci borderline (N=30 w badaniu 1 i N=53 w badaniu
2) w porównaniu do osób z wy sz organizacj osobowo ci (odpowiednioŚ N=3Ń i N=3ń).
Zastosowano procedurę aktywowania reprezentacji relacyjno-emocjonalnych za pomoc
materiału bod cowegoŚ w badaniu ń tablicę TAT jako czę ć Skali Stanów Mentalnych
(Beaulieu-Pelletier i in., 2Ńń2), w badaniu 2 rysunki przedstawiaj ce sytuacje interpersonalne.
W badaniu ń do pomiaru przetwarzania emocjonalnego u yto Skalę Stanów Mentalnych,
dodatkowo zastosowano Skalę Trudno ci w Regulacji źmocji (żratz, Roemer, 2ŃŃ4)
i Kwestionariusz Uwa no ci (Brown, Ryan, 2ŃŃ3) do pomiaru dysregulacji emocjonalnej
i uwa no ci. W badaniu 2 wypowiedzi osób badanych odnosz ce się do materiału
bod cowego

szacowano

pod

względem

wska ników

aktywno ci

referencyjnej

odzwierciedlaj cych stopie w jakim język jest zwi zany z niewerbalnym do wiadczeniem
(Skale Szacowania Aktywno ci Referencyjnej, Bucci, i in., 2ŃŃ4). Wykazano, e u osób
z organizacj

osobowo ci borderline przetwarzanie do wiadczenia emocjonalnego jest

ograniczone poprzez prymitywne obrony skierowane przeciwko przeci aj cemu pobudzeniu
reprezentacji umysłowych (badanie ń). Ponadto zakłócenia w tym procesie zwi zane s
z wy szym poziomem dysregulacji emocjonalnej i ni szym poziomem uwa no ci w tej
grupie w porównaniu do grupy kontrolnej. W badaniu 2. ujawniono większ artykulację
pobudzenia emocjonalnego, co wskazuje z jednej strony na dostępno ć do wiadczenia
emocjonalnego, a z drugiej na trudno ci w absorbowaniu pobudzenia z powodu deficytu
refleksji.
Słowa kluczoweŚ do wiadczenie relacyjno-emocjonalne, procesy przetwarzania
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5. Dorota Kalka
Jako ć ycia a radzenie sobie sprzyjaj ce zdrowiu u osób z cukrzyc typu 2 – rola
emocji
W obecnym czasie wzrasta liczba osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi, okre lanymi
jako przewlekłe choroby niezaka ne (WHO, 2Ńńń). Źo chorób tych zaliczamy cukrzycę.
Stanowi ona jeden z głównych problemów opieki zdrowotnej, zarówno w aspekcie
medycznym, jak i społeczno – ekonomicznym (Tato , Czech, Bernas, 2ŃŃ8), dotyka ludzi bez
względu na rasę czy miejsce zamieszkania. Ka da choroba przewlekła mo e być ródłem
stresu psychologicznego (Heszen, Sęk, 2ŃŃ8). W zwi zku z tym ogromne znaczenie ma
umiejętno ć radzenia sobie z pojawiaj cymi się trudno ciami. W ostatnim czasie podkre la
się znaczenie strategii proaktywnych. Przewidywanie i przygotowanie się do trudnych
sytuacji zmniejsza napięcie oraz zwiększa gotowo ć do ich pokonania, słu y wykorzystaniu
i wzmacnianiu zasobów przed do wiadczeniem trudno ci. a nie eliminowaniu czynników
stresogennych po ich zadziałaniu. Wyniki bada

pokazuj , i

stosowanie ró nych

proaktywnych strategii zaradczych wi e się ze wzrostem zadowolenia z ycia (żreenglass,
2002), podobnie jak prze ywanie emocji pozytywnych (Żredrickson, 2ŃŃń).
Celem prowadzonych bada jest odpowied na pytanie o rolę emocji w kontek cie tworzenia
i stosowania proaktywnych strategii zaradczych oraz w kontek cie zale no ci między tymi
strategiami i poczuciem jako ci

ycia w przypadku osób z cukrzyc

typu 2. Badania

prowadzone s w grupie osób w okresie redniej i pó nej dorosło ci. W badaniu uczestnicz
dwie grupy – osoby z cukrzyc typu 2 (badania prowadzone na terenie Szpitala Marynarki
Wojennej w żda sku) oraz osoby zdrowe (grupa kontrolna).
W badaniu wykorzystywane s metody o uznanych wła ciwo ciach psychometrycznychŚ
Kwestionariusz jako ci ycia – wersja skrócona (WHOQoL-Brief), Kwestionariusz jako ci
ycia pacjentów z cukrzyc

(ŹQL-Brief), Skala orientacji pozytywnej (Skala P),

Kwestionariusze reakcji na codzienne wydarzenia (PCI), Skala uczuć pozytywnych
i negatywnych (SUPIN) oraz Kwestionariusz samopoznania (TPI).
Przewidywany termin zako czenia bada – maj 2014
Słowa kluczoweŚ cukrzyca typu 2, emocje, jako ć ycia, radzenie sobie sprzyjaj ce zdrowiu
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6. Aleksandra Jasielska
Konotacja emotywna synonimów – „zaskoczenie”/”zdziwienie”
Symbolizm fonetyczny to znaczenie przypisywane pojedynczym d więkom mowy, które
w danym języku takiego znaczenia nie posiadaj . Ź więki mowy, poza znaczeniem
konotacyjnym, wywołuj

tak e emocje. Przesuwaj c analizę o jeden etap wcze niej

w strukturze języka, z morfemów na fonemy, mo na dotrzeć do potocznego pojmowania
emocji poza znaczeniem denotacyjnym Zabiegowi takiemu zostały poddane synonimy
zdziwienie i zaskoczenie. Słowa te opisuj neutralny stan psychicznym, który posiada cechy
emocji podstawowych i jednocze nie nie posiada walencji pozytywnej lub negatywnej.
W ujęciu potocznym zaskoczenie vel zdziwienie mog

posiadać przeciwn

ewaluację,

prawdopodobnie ze względu na przypisane im znaczenie konotacyjne zwi zane z ich
fonologi . Przeprowadzono badanie, aby sprawdzić czy konotacja emotywna fonemów mo e
wpłyn ć na to, e słowa synonimiczne posiadaj przeciwn walencję emocjonaln . Analiza
zasad symbolizmu fonetycznego i sekwencji fonetycznej sugeruj

konotację pozytywn

dla słowa zaskoczenie oraz konotację negatywn dla słowa zdziwienie. Przeprowadzono
badanie z wykorzystaniem segmentów rzeczywistego języka- fragmentów materiałów
prasowych. Wyniki potwierdziły hipotezę,

e zaskoczenie jest czę ciej u ywane

w kontekstach pozytywnych, natomiast zdziwienie w kontekstach negatywnych. Wyniki
zostały poddane dyskusji w ramach poznawczo-psychoewolucyjnego modelu zaskoczenia,
socjologicznych teorii emocji zło onych, lingwistycznych reprezentacji emocji, metafor
afektywnych oraz afordancji.
Słowa kluczoweŚ „zaskoczenie”/”zdziwienie”, konotacja emotywna
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Sympozjum nr 37: WSPÓŁCZźSNA PSYCHOLOżIA MORALNO CI
Organizatorzy:
Michał Parzuchowski1, 2, Bogdan Wojciszke1
1

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
2

Uniwersytet we Fryburgu
Dyskutant:
Bogdan Wojciszke

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Streszczenie sympozjum:
Moralno ć ludzkim niezmiennikiem kulturowym. Ka de znane społecze stwo ma swoje kody
moralne choć tre ć owych kodów i sposób, w jaki reguluj one s dy i zachowania moralne
bardzo się ró ni zarówno wewn trz społecze stw, jak i między nimi. Psychologia zawsze
zajmowała się moralno ci , jednak przez długi czas koncentrowała uwagę wył cznie
na rozumowaniu moralnym i jego rozwoju (Kohlberg). Uległo to radykalnej zmianie w
dwóch ostatnich dekadach, kiedy to pojawiły się liczne badania nad ocenami zachowaniami
moralnymi. Przedmiotem bada empirycznych stały się takie zagadnienia, jak tre ć kodów
moralnych i jej wyznaczniki, przesłanki ocen moralnych, racjonalistyczne i intuicjonistyczne
procesy rz dz ce ocenami i działaniami moralnymi, pragmatyczne kontra deontologiczne
rozwi zania dylematów etycznych, hipokryzja moralna, oszukiwanie i jego wyznaczniki.
Celem sympozjum jest prezentacja tych zró nicowanych w tków współczesnej psychologii
moralno ci (na przykładzie konkretnych bada empirycznych) i refleksja nad mo liwo ciami
ich teoretycznej integracji.
Słowa kluczoweŚ psychologia, moralno ć
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Wyst pieniaŚ
1. Bogdan Wojciszke
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Psychologia ocen i zachowa moralnych
2. Michał Parzuchowski
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Uniwersytet we Fryburgu
Co wiemy o asocjacyjnej naturze moralno ci?
3. Aleksandra Szymków-Sudziarka
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Uciele nienie s dów wspólnotowych i moralnych
4. Aleksandra Cisłak
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej
Jak hierarchia społeczna kształtuje oczekiwania i wnioski dotycz ce moralno ci
i kompetencji innych?

5. Konrad Bocian
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Wpływ własnego interesu na moralne oceny cudzych zachowa
6. Wiesław Baryła
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Moralne licencjonowanie czy moralna spójno ćŚ nast pstwa przyzwoitego
zachowania
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Bogdan Wojciszke
Psychologia ocen i zachowa moralnych
Moralno ć ludzkim niezmiennikiem kulturowym. Ka de znane społecze stwo ma swoje kody
moralne choć tre ć owych kodów i sposób, w jaki reguluj one s dy i zachowania moralne
bardzo się ró ni zarówno wewn trz społecze stw, jak i między nimi. Psychologia zawsze
zajmowała się moralno ci , jednak przez długi czas koncentrowała uwagę wył cznie
na rozumowaniu moralnym i jego rozwoju (Kohlberg). Uległo to radykalnej zmianie
w dwóch ostatnich dekadach, kiedy to pojawiły się liczne badania nad ocenami
i zachowaniami moralnymi. Co do ć zdumiewaj ce, owe dwa nurty bada

(oceny

i zachowania moralne) s uprawiane we wzajemnej izolacji. Przedmiotem niniejszego referatu
jest wprowadzenie do sympozjum, którego poszczególne składniki (referaty) przedstawiaj
empiryczne badania z zakresu zarówno ocen, jak i zachowa moralnych. Celem referatu jest
zarysowanie ró nych mo liwych płaszczyzn integracji tych dwóch w tków współczesnych
bada

nad moralno ci , jak teoria podstaw moralno ci, teorie dwu-procesulane, teorie

uciele nienia i podobne.
Słowa kluczoweŚ integracja, badania nad moralno ci

2. Michał Parzuchowski
Co wiemy o asocjacyjnej naturze moralno ci?
Nasze procesy poznawcze i zachowanie często motywowane s moralno ci . W swoim
wyst pieniu przedstawię hipotezę, zgodnie z któr zachowania moralne wzbudzać mog nie
tylko emocje, ale równie
potwierdzaj cych,

asocjacje z nimi niepowi zane. Przedstawię wyniki bada

e emblematyczny gest ręki na sercu zwiększa poziom szczero ci

dostrzeganej u innych a tak e wywołuje większ

szczero ć u osoby nie wiadomie

wykonuj cej taki gest. Osoby sfotografowane z gestem ręki na sercu czę ciej opisywane s
jako szczere a ich wypowiedzi wydaj się być bardziej zgodne z prawd . Jednocze nie osoby,
które same taki gest wykonuj czę ciej przyznaj się do niewiedzy, szczerze opisuj wygl d
innych osób oraz oszukuj w mniejszym stopniu ni osoby wykonuj ce gesty niepowi zane
z moralno ci . Wyniki tej linii bada

wiadcz o tym, e do wiadczenia cielesne powi zane

z abstrakcyjnymi pojęciami mog modyfikować nie tylko interpretację zachowa
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innych

osób, ale i zmieniać zachowanie gestykuluj cego i nie jest to zapo redniczone reakcj
emocjonaln .
Słowa kluczoweŚ zachowania moralne, asocjacyjno ć

3. Aleksandra Szymków-Sudziarska
Uciele nienie s dów wspólnotowych i moralnych
Coraz liczniejsze dane w dziedzinie psychologii społecznej, dotycz ce percepcji społecznej,
postaw, emocji, a tak e zachowania, wskazuj

na wa n

rolę naszego ciała. Teorie

uciele nienia zakładaj , e reprezentacje poznawcze s zakorzenione (grounded) w ciele
i w systemach modalnych mózgu, w zwi zku z czym poznanie rozumiane jest jako silnie
powi zane z kontekstem fizycznym i stanami ciała i nie mog ce działać w oderwaniu od nich.
Co więcej, teorie uciele nienia pozwalaj wyja niać, w jaki sposób ludzie reprezentuj
w umy le bardzo abstrakcyjne pojęcia, takie jak czas, przestrze , blisko ć z innymi, czy
wła nie moralno ć. W prezentacji przedstawiam uciele nion wizję rozumienia moralno ci
i zachowa moralnych.
Słowa kluczoweŚ s dy wspólnotowe, s dy moralne, uciele nienie

4. Aleksandra Cisłak
Jak hierarchia społeczna kształtuje oczekiwania i wnioski dotycz ce moralno ci
i kompetencji innych?
Pozycja w hierarchii społecznej silnie wpływa na nastrój i samopoczucie, przetwarzanie
informacji, decyzje i zachowanie ludzi. Wyniki bada

prowadzonych w dziedzinie

spostrzegania społecznego pokazały, e zajmowanie wysokiej pozycji w hierarchii władzy
wi e się ze spostrzeganiem innych przez pryzmat kategorii, do których nale , nie za przez
pryzmat indywidualnych informacji o nich oraz ze skłonno ci

do instrumentalnego

spostrzegania innych. W konsekwencji mo na przewidywać, e zajmowanie wy szej pozycji
władzy wi zać się będzie z ocenianiem innych przez pryzmat kompetencji (ze względu
na instrumentaln warto ć innych), za pomijaniem za moralno ci innych (ignorowaniem
informacji o intencjach jednostki). Wyniki serii bada pokazały, e istotnie sprawowanie
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władzy odwraca standardowy efekt koncentracji na moralno ci innych i prowadzi
do interpretowania zachowania innych czę ciej w kategoriach kompetencji ni moralno ci
(badanie ń). źfekt ten zapo redniczony jest silniejsz

koncentracj

na zadaniach ni

na relacjach społecznych (badanie 2). W konsekwencji informacje o kompetencjach
wywieraj silniejszy wpływ na ocenę podwładnych w oczach ich przeło onych, informacje
za o moralno ci silniej wi

się z ocen przeło onych w oczach ich podwładnych (badanie

3). Ponadto działania nastawione na maksymalizowanie własnych lub cudzych interesów
w sytuacji konfliktu w ró ny sposób zwi zane s ocen osób usytuowanych ni ej i wy ej
w hierarchii władzy. Kooperowanie w konflikcie podwy sza ocenę moralno ci i jednocze nie
obni a ocenę kompetencji osoby kooperuj cej, lecz jedynie spostrzegane kompetencje
zwi zane s z ocen podwładnych, podczas gdy jedynie moralno ć zwi zana jest ocen
przeło onych (badanie 4). Wyniki te wskazuj ,

e moralno ć jest kategori

czę ciej

stosowan do interpretowania zachowa i oceny osób zajmuj cych wy sz pozycj władzy,
w przypadku za osób zajmuj cych ni sz pozycję wa niejsz rolę odgrywa instrumentalna
warto ć ich kompetencji.
Słowa kluczoweŚ hierarchia społeczna, ocena moralno ci, ocena kompetencji

5. Konrad Bocian
Wpływ własnego interesu na moralne oceny cudzych zachowa
Automatyczna i afektywna natura s dów moralnych sugeruje,

e s dy moralne ulegaj

zniekształceniu pod wpływem interesu obserwatora. Mimo,

e jest to idea obecna

w psychologii od pewnego czasu, rzadko, je eli w ogóle była testowana w systematyczny
sposób. Nieznany jest tak e mechanizm, który miałby tłumaczyć jak interes własny
zniekształca oceny moralne. Celem prezentowanej linii bada , było znalezienie dowodów
potwierdzaj cych istnienie zniekształce

s dów moralnych pod wpływem zaanga owania

interesu oceniaj cego oraz przetestowanie dwóch prawdopodobnych mechanizmów jego
działaniaŚ zgodno ci nastroju oraz formowania się postaw (lubienia). Uczestnicy trzech
eksperymentów obserwowali nieuczciwe zachowanie drugiego osoby (łamanie zasad lub
oszukiwanie dla zysku), które zgodnie z przypuszczeniami oceniali jako niemoralne.
Z drugiej strony, s dy moralne stawały się łagodniejsze, a nawet pozytywne, gdy obserwator
zyskiwał finansowo na obserwowanym zachowaniu. Wszystkie trzy badania wykazały,
e wpływ własnego interesu na s dy moralne zapo redniczony jest wzrostem lubienia aktora
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niemoralnego zachowania, a nie zmian nastroju, który malał po obserwacji oszukiwania.
Natomiast brak lubienia aktora, skutkował całkowitym zatrzymaniem wpływu interesu
na s dy moralne, gdy zwiększenie lubienia prowadziło do jego nasilenia (oceny moralne
stawały się jeszcze bardziej pozytywne). Źwa dodatkowe badania pokazały,

e gdy

uczestnicy zostali poproszeni o wyobra enie sobie sytuacji, w których druga osoba zachowuję
się niemoralnie, nie potrafili przewidzieć, e interes własny zniekształci ich os d moralny.
Potrafili natomiast przewidzieć jak normy wpływaj na oceny moralne. Prezentowane wyniki
bada podkre laj implikacje oraz wkład w intuicjonistyczne podej cie rozumienia sposobów
wydawania s dów moralnych.
Słowa kluczowe: własny interes, moralna ocena

6. Wiesław Baryła
Moralne licencjonowanie czy moralna spójno ćŚ nast pstwa przyzwoitego zachowania
Współczesne badania z zakresu psychologii moralno ci wskazuj na to, e wcze niejsze
moralne zachowania mog

ułatwiać ludziom zaanga owanie się w pó niejsze moralnie

w tpliwe zachowania. Zjawisko to nazwano moralnym licencjonowaniem i jest ono
wyja niane modelem, w którym twierdzi się,
uprzednie cnotliwe zachowania, to czuj

e je li ludzie przypominaj

sobie swoje

się bardziej swobodnie w podejmowaniu

niemoralnych działa . Źo przeciwnych, do koncepcji moralnego licencjonowania oczekiwa ,
prowadzi obszerna literatura na temat spójno ci w ludzkich zachowaniach (np. teoria
dysonansu poznawczego, teoria auto-percepcjiś modele to samo ci prospołecznej i moralnej).
Koncepcja moralnej spójno ci ka e oczekiwać, dokładnie odwrotnie ni koncepcja moralnego
licencjonowania, e przeszłe cnotliwe uczynki motywuj ludzi do anga owania się w dobre
zachowania w przyszło ci. Zatem, czy przeszłe cnotliwe zachowania zwiększaj , czy
zmniejszaj szansę niemoralnego zachowania się w przyszło ci? W prezentacji przedstawię
przegl d

bada

z

dziedziny zachowa

prospołecznych,

wyborów

konsumenckich

i sterotypizacji, dotycz cych tego problemu.
Słowa kluczoweŚ koncepcja moralnego licencjonowania, koncepcja moralnej spójno ci
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Sympozjum nr 38: ZAANżA OWANIź W PRAC I PRZYWI ZANIź
DO ORGANIZACJI
Organizatorzy:
Mariola Łaguna1, Sylwiusz Retowski2
1

2

Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Dyskutant:
Agata Wołowska
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie sympozjum:
Sympozjum podejmuje zagadnienia z obszaru psychologii pracy i organizacji, koncentruj c
się na funkcjonowaniu pracowników w ramach organizacji. Koncepcje teoretyczne
zaanga owania w pracę (Schaufeli i Bakker) i przywi zania do organizacji (Meyer i Allen)
to dwa ujęcia zbli onych pojęciowo, jednak odrębnych konstruktów. W ramach sympozjum
proponujemy dyskusję nad analizami teoretycznymi i badaniami empirycznymi, które
dokonuj porównania obu koncepcji, poszukuj uwarunkowa i skutków oraz korelatów obu
konstruktów. Pozwoli to na prezentację wyników najnowszych bada

empirycznych

prowadzonych w polskich firmach. Źyskusja tych zagadnie pomo e doprecyzować relacje
między obiema koncepcjami oraz sposoby tłumaczenia terminów przynale nych do ka dej
z nich na język polski.
Słowa kluczoweŚ psychologia pracy i organizacji, zaanga owanie w pracę, przywi zanie
do organizacji
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Wyst pieniaŚ
1. Mariola Łaguna, Emilia Mielniczuk, Adam ali ski, Karolina Wałachowska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Przywi zanie do organizacji i zaanga owanie w prac Ś Problemy z tłumaczeniem
terminów
2. Teresa Chirkowska-Smolak
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Stare wino w nowej butelce”. Redundancja poj ć w psychologii organizacji
3. Małgorzata Chrupała-Pniak, Damian Grabowski
Instytut Psychologii, Uniwersytet l ski w Katowicach
Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaanga owania pracowników
4. Sylwiusz Retowski, Małgorzata Paj czkowska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Samoocena pracowników jako predyktor przywi zania organizacyjnego i postaw
niejawnych wobec organizacji
5. Mariola Łaguna1, Emilia Mielniczuk1, Ewa Wuszt2
1

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie

Czy przywi zanie do organizacji sprzyja podejmowaniu szkole

przez

pracowników?

Streszczenia wyst pie Ś
1. Mariola Łaguna, Emilia Mielniczuk, Adam ali ski, Karolina Wałachowska
Przywi zanie do organizacji i zaanga owanie w prac Ś problemy z tłumaczeniem
terminów
Badania analizuj ce zjawiska zaanga owania pracowników i ich więzi z organizacj rozwijaj
się dynamicznie zarówno na wiecie, jak i w Polsce. Szczególnym zainteresowaniem ciesz
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się dwie koncepcje teoretyczne – przywi zania do organizacji (organizational commitment;
Meyer i Allen) oraz zaanga owania w pracę (work engagementś Schaufeli i Bakker). Ujmuj
one zbli one, jednak odrębne konstrukty. O ile w publikacjach anglojęzycznych badacze
mog skupić się na teoretycznej i empirycznej analizie ich podobie stw i odrębno ci, o tyle
w publikacjach polskojęzycznych problem dodatkowy stanowi samo tłumaczenie terminów.
Problemem jest zwłaszcza znalezienie dobrych polskich odpowiedników dla nazw wymiarów
przywi zania i zaanga owania zaproponowanych w obu koncepcjach. Brak jest dotychczas
jednolitej terminologii, co wprowadza zamieszanie w tym obszarze bada . W referacie
przedstawimy przegl d u ywanych dotychczas polskich tłumacze

pojęć przynale nych

do koncepcji przywi zania do organizacji i zaanga owania w pracę. Dokonamy tak e ich
analizy językowej oraz zaproponujemy rozwi zania, które mogłyby wprowadzić ład
terminologiczny, o ile zostan przyjęte przez rodowisko polskich psychologów organizacji.
Słowa kluczoweŚ przywi zanie do organizacji, zaanga owanie w pracę, tłumaczenie
terminów

2. Teresa Chirkowska-Smolak
„Stare wino w nowej butelce”. Redundancja poj ć w psychologii organizacji
Powielanie konstruktów i redundancja pojęć s

dzi

powa nym problemem nie tylko

w obszarze psychologii pracy i organizacji. Mo na wskazać na wiele pojęć, które s do siebie
podobne, np. zaanga owanie w pracę (work engagement), przywi zanie organizacyjne
(organizational commitment), identyfikacja z prac

(job involvement), czy zachowania

obywatelskie w organizacji (organiztional citizenship behavior) – s podobnie definiowane
a wzajemne korelacje pomiędzy nimi s do ć wysokie. Pomimo i s to pojęcia ju dobrze
zakorzenione

w

psychologii

organizacji,

na

poziomie

empirycznym

mog

być

nierozró nialne, tzn. mog to być redundantne konstrukty. W dodatku badacze proponuj
nowe pojęcia, podobne do ju istniej cych (tzw. „stare wino w nowej butelce”). Celem
wyst pienia będzie przedyskutowanie teoretycznych zale no ci pomiędzy wymienionymi
konstruktami i przedstawienie wyników bada

dotycz cych odrębno ci trzech pojęćŚ

zaanga owania w pracę, identyfikacji z prac i satysfakcji z pracy.
Słowa kluczoweŚ psychologia organizacyjna, zaanga owanie w pracę, redundancja pojęć
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3. Małgorzata Chrupała-Pniak, Damian Grabowski
Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaanga owania pracowników
Celem prezentowanych bada było zweryfikowanie zwi zków między motywacj do pracy
a zaanga owaniem w pracę i przywi zaniem organizacyjnym. Konceptualizacji motywacji
dokonano zgodnie z teori
Wykorzystano polsk

autodeterminacji Ryana i Źeciego (ń983, ń985, 2ŃŃŃ).

wersję Skali Motywacji Zewnętrznej i Wewnętrznej do Pracy

(SMZWP), która jest adaptacj kanadyjskiej skali Work Extrinsic and Intrinsic Motivation
Scale (WźIMS) skonstruowanej przez Maxime’a Tremblay i współpracowników (Tremblay
i in., 2009). Istnienie sze cioczynnikowego modelu motywacji zostało potwierdzone w serii
czynnikowych analiz konfirmacyjnych na trzech próbach licz cych razem N=887 badanych.
W nawi zaniu do bada

analizuj cych zwi zki motywacji z wymiarami przywi zania

organizacyjnego (żagné, Boies, Koestner, Martens, 2ŃŃ4ś żagné, Żorest, Koestner, 2ŃŃ8ś
żagné, Koestner, 2ŃŃ2ś Kanste, 2Ńńńś Meyer, żagné, Parfyonova, 2ŃńŃ) oraz motywacji
z zaanga owaniem (Źemerouti, Mostert, Bakker, 2ŃńŃś żillet, Huart, Colombat, Żouquereau,
2Ńń2ś Van Beek, Hu, Schaufeli, Taris, Schreurs, 2Ńń2) przeprowadzono badania zwi zków
motywacji z zaanga owaniem w pracę i przywi zaniem organizacyjnym.
Zaanga owanie w pracę zoperacjonalizowane zostało polsk

wersj

skali UWźS

(por. Schaufeli i in., 2006; Szabowska-Walaszczyk, Zawadzka, Wojta , 2Ńńń) a przywi zanie
organizacyjne zoperacjonalizowane zostało skal przywi zania do organizacji (por. Ba ka,
Wołowska, Bazi ska, 2ŃŃ2ś Meyer, Allen, ń99ń, ń996).
Najsilniejszych korelacji oczekiwano między zaanga owaniem a regulacjami wewnętrznymi
(MW, INTźż, IŹźN oraz INTRO), słabszych ujemnych korelacji spodziewano się
w przypadku skali AMO. Na podstawie przeprowadzonych bada

mo na stwierdzić,

e komponenty zaanga owania w pracę koreluj z MW, INTźż, IŹźN przeciętnie, korelacja
na poziomie Ń,5 (wigor) oraz ponadprzeciętnie, korelacja powy ej Ń,6 (oddanie). O silnym
zwi zku mo na mówić w przypadku par identyfikacja – oddanie, integracja – oddanie oraz
motywacja wewnętrzna – oddanie oraz integracja – zaabsorbowanie. Wielorakie analizy
regresji (krokowe) dla poszczególnych skal SMZWP pokazały, e predyktorami UWES
okazały się niskie natę enie AMO oraz wy sze IŹźN, INTźż i MW (zmienne te wyja niaj
około 52% wariancji UWźS).
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Kolejnym

krokiem

było

zweryfikowanie

zwi zków

motywacji

z

przywi zaniem

organizacyjnym. Integracja koreluje najsilniej z przywi zaniem afektywnym oraz
normatywnym. Pozostałe mechanizmy, takie jak introjekcja, identyfikacja oraz motywacja
wewnętrzna koreluj umiarkowanie z wymiarami przywi zania. Najsłabiej koreluje z tymi
mechanizmami przywi zanie trwałe. Mo na zatem zauwa yć, i najsilniej z przywi zaniem
organizacyjnym koreluje integracja (wyja nia około 23% wariancji PO). Słabe korelacje
zanotowano między regulacj zewnętrzn (RZ) a przywi zaniem trwałym. Wynik potwierdza
analizy teoretyczne, gdy przywi zanie trwałe charakteryzuje osoby, które decyduj się
pozostać w organizacji tak e ze względu na kalkulację tzw. zysków i strat (Meyer, Allen,
1991).
Słowa kluczoweŚ zaanga owanie pracowników, motywacyjne predykatory, organizacyjne
predyktory

4. Sylwiusz Retowski, Małgorzata Paj czkowska
Samoocena pracowników jak predyktor przywi zania organizacyjnego i postaw
niejawnych wobec organizacji
Postawy organizacyjne decyduj

o wielu wa nych zachowaniach organizacyjnych

pracownika. W prezentowanych badaniach zajęto się zwi zkami, jakie ł cz samoocenę
pracownika z deklarowanymi (przywi zanie organizacyjne) oraz niejawnymi postawami
(SŹU) wobec organizacji. Przeprowadzono dwa niezale ne badania w ród urzędników
(N1=65; N2=174). U badanych zmierzono kwestionariuszowo samoocenę, poczucie własnej
skuteczno ci zawodowej, satysfakcję z pracy, przywi zanie organizacyjne oraz w sposób
po redni (za pomoc SŹU) postawy wobec organizacji. Zgodnie z zało eniami w obu
badaniach wykazano ujemny zwi zek dwóch miar samoocen z przywi zaniem inercyjnym.
Jedynie

w

Badaniu

2

wykazano

pozytywny

zwi zek

deklarowanych

samoocen

z przywi zaniem afektywnym i dwoma rodzajami satysfakcji z pracy. Wyniki badania
2 wykazały, e ogólne poczucie własnej warto ci i skuteczno ci zawodowej korelowało
pozytywnie z niespójno ci postaw deklarowanych z niejawnymi. Mo na przypuszczać,
e zró nicowanie wyników dwóch przeprowadzonych bada

ma zwi zek z całkowicie

odmienn sytuacj pracowników na lokalnym rynku pracy w Lęborku i żda sku.
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Słowa kluczoweŚ samoocena pracowników, przywi zanie organizacyjne, postawy niejawne
wobec organizacji

5. Mariola Łaguna, Emilia Mielniczuk, Ewa Wuszt
Czy przywi zanie do organizacji sprzyja podejmowaniu szkole przez pracowników?
Referat prezentuje badanie empiryczne, którego celem było wyja nienie relacji pomiędzy
przywi zaniem do organizacji a podejmowaniem szkole

przez pracowników. Podjęcie

szkolenia mo e być traktowane jako proces realizacji celu i wyja niane w kontek cie teorii
zachowa celowych. Analizowane s trzy fazy tego procesuŚ intencja podjęcia szkolenia,
sformułowanie planu oraz faktyczne podjęcie działa

szkoleniowych. Źane od 2Ń2

pracowników zostały zebrane w trakcie dwóch etapów badania, zrealizowanych w odstępie
trzech miesięcy. Wyniki pokazuj , e ka dy z trzech wymiarów przywi zania do organizacji
wykazuje odmienne powi zania z fazami procesu podejmowania szkolenia. Analizowana była
tak e moderuj ca rola sta u pracy pracowników i wielko ci organizacji.
Słowa kluczoweŚ pracownik, przywi zanie do organizacji, podejmowanie szkole
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Sympozjum nr 39: MźTOŹOLOżICZNź ASPźKTY WSPÓŁCZźSNYCH BAŹA
PSYCHOLOGICZNYCH
Organizator:
Jolanta Rytel
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Dyskutant:
Lidia Grzesiuk
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Streszczenie sympozjum:
Psychologia, jak ka da nauka, d y do stworzenia systemu twierdze (teorii), sprawdzonych
i uzasadnionych, co do których znane s warunki ich falsyfikacji. W przebiegu procesu
badawczego w naukach empirycznych o wyborze modeli statystycznej analizy danych nale y
my leć ju

na etapie operacjonalizowania analizowanych konstruktów, a brak rzetelnej

wiedzy na temat bardziej zaawansowanych, wielowymiarowych modeli analizy mo e nie
tylko utrudnić, ale wręcz uniemo liwić badaczowi wła ciwe sformułowanie problemu.
Operacjonalizacja postulowanych na poziomie teorii konstruktów zwi zana jest z wyborem
metody ich pomiaru, która musi być trafna i rzetelna. Jednym z celów sympozjum jest
przedstawienie i poddanie dyskusji współczesnych ujęć problematyki trafno ci i rzetelno ci
narzędzi psychologicznych. Prowadzona od niemal ńŃŃ lat dyskusja nad pojęciem trafno ci
nadal dotyczy dwóch podstawowych pyta Ś czemu przysługuje trafno ć i jaki jest wła ciwy
sposób jej ustalania. W nauce mo na mierzyć tylko to, co zostało uprzednio zdefiniowane,
dlatego te udzielenie odpowiedzi na pytanie drugie implikuje konieczno ć uprzedniego
odpowiedzenia na pierwsze z nich. Problem rzetelno ć pomiaru zostanie przedyskutowany
z perspektywy koncepcji generalizowalno ci. Koncepcja generalizowalno ci jest now prób
oceny dynamiki zmian pomiaru. W tym sensie ocena rzetelno ci jest warunkowa,
zrelatywizowana do szeroko rozumianej sytuacji. Nie ma jednej warto ci rzetelno ci na stałe
przyporz dkowanej testowi. Ta kontekstowo ć stanowi o niezaprzeczalnej wa no ci nowego
ujęcia. Kolejnym celem sympozjum jest prezentacja zało e i ogranicze wybranych modeli
analizy danych, zarówno tych, które słu

do weryfikacji sformułowanych koncepcji
324

teoretycznych (modele SźM), jak i tych, które s wykorzystywane do analizy przebiegu
procesów społecznych. Wykorzystywanie istniej cych modeli teoretycznych często nie
pozwala na odzwierciedlenie zmienno ci i ró norodno ci procesów generowanych
w zmieniaj cych się kontekstach, a tym samym na okre lenie ich genezy i mechanizmów
dokonuj cych się transformacji. Zaprezentowana zostanie teoretyczna konceptualizacja
zjawisk jako procesów transformacji oraz warsztatu bada , umo liwiaj cego uchwycenie
zarówno specyfiki indywidualnych przypadków, jak i prób dokonywania teoretycznoempirycznych uogólnie .
Słowa kluczoweŚ współczesne badania psychologiczne, metodologia

Wyst pieniaŚ
1. źl bieta Aranowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Źylematy wokół poj cia rzetelno ci narz dzi psychologicznych
2. Ewa Rzechowska
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
O naturze bada
w zmieniaj cym si

nad transformacjami procesówŚ zmieniaj cy si

człowiek

wiecie

3. Ewa Rzechowska, Kamila Król
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Techniki eksploracji danychŚ w poszukiwaniu narz dzi ujawniaj cych reguły
zmian w indywidualnych cie kach ycia i w rozwoju osobowym człowieka
4. Jolanta Rytel
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Problemy z trafno ci Ś czym jest trafno ć i jak powinno si j ustalać?
5. Agnieszka Szyma ska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Modele SEM – zało enia formalne
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Streszczenia wyst pie Ś
1. źl bieta Aranowska
Źylematy wokół poj cia rzetelno ci narz dzi psychologicznych
Krytyka klasycznej teorii testów (classical test theory), głównie pojęcia wyniku prawdziwego
(true score) spowodowała poszukiwania nowych technik oceny rzetelno ci pomiarów
w psychologii. W klasycznej teorii testów ocena rzetelno ci narzędzi ro nie, gdy coraz
większym ró nicom indywidualnym między badanymi towarzysz coraz mniejsze zmiany
w ich reakcjach na pojedyncze pozycje testowe. Zmiany te – co bardzo wa ne – nie musz
stanowić (choć mog ) wspólnego wzorca reagowania, wyra onego na przykład przez wysok
korelację między pozycjami. Analizowanie tych zmian w modelach osadzonych na gruncie
klasycznej teorii rzetelno ci nie jest mo liwe. Równocze nie ujawnienie wzorca tych zmian
jest kluczowe, poniewa stanowi on efekt ró nych błędów pomiaru. Z tego powodu winien on
stanowić podstawę rozumienia dokładno ci pomiaru, a co za tym idzie – podstawę okre lania
miar rzetelno ci. Zało enie o jego istnieniu to zasadnicze zało enie przyjmowane w nowej
koncepcji rzetelno ci, czyli teorii generalizowalno ci. W referacie zostan przedstawione
podstawowe zało enia tej teorii.
Słowa kluczoweŚ rzetelno ć, klasyczna teoria testów, teoria generalizowalno ci

2. Ewa Rzechowska
O

naturze bada

nad

w zmieniaj cym si

transformacjami

procesówŚ zmieniaj cy si

człowiek

wiecie

Badacz, który podejmuje się analizy funkcjonowania człowieka w wiecie dokonuj cych się
przemian

społeczno-ekonomicznych,

kulturowych

trudno ciami zwi zanymi z teoretyczn
istniej cych

modeli

teoretycznych

nie

i

technologicznych,

konceptualizacj
pozwala

na

staje

przed

problemu. Wykorzystywanie
odzwierciedlenie

zmienno ci

i ró norodno ci procesów generowanych w zmieniaj cych się kontekstach, a tym samym
okre lenia ich genezy i mechanizmów dokonuj cych się transformacji. W referacie zostan
przybli oneŚ teoretyczna konceptualizacja zjawisk jako procesów transformacji oraz
warsztatu

bada ,

umo liwiaj cego

uchwycenie

zarówno

specyfiki

przypadków, jak i prób dokonywania teoretyczno-empirycznych uogólnie .
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indywidualnych

Słowa kluczowe: proces, transformacje procesu, kontekst, empiryczny model transformacji
zjawiska

3. Ewa Rzechowska, Kamila Król
Techniki eksploracji danychŚ w poszukiwaniu narz dzi ujawniaj cych reguły zmian
w indywidualnych cie kach ycia i w rozwoju osobowym człowieka
Zmienno ć wiata przekłada się na ró norodno ć cie ek ludzkiego ycia realizowanych
w zmieniaj cych

się

kontekstach

społeczno-kulturowych.

Dokonywanie

analiz

tak

zdefiniowanych zjawisk wymaga rekonstruowania indywidualnych cie ek ycia, a następnie
odnajdywania wewnętrznej struktury transformacji, jakim podlegały i wyra ania ich referacie
postaci ró nego typu charakterystyk (cech, struktur, wzorców zmian, wzorców transformacji).
W referacie omówiony zostanie sposób wykorzystywania podej cia eksploracyjnego, w tym
algorytmu C4.5 Quinlana, w okre laniu reguł opisuj cych wewnętrzne zró nicowanie
i zmienno ć przebiegów ludzkiego ycia oraz formułowania opisuj cych je reguł. Ich analiza
stanowi podstawę rekonstruowania empirycznego modelu zjawiska i transformacji, jakim
podlegało.
Słowa kluczowe: techniki eksploracji danych, Algorytm Quinlana, model transformacji
zjawiska

4. Jolanta Rytel
Problemy z trafno ci Ś czym jest trafno ć i jak powinno si j ustalać?
Czym jest trafno ć? Na to pytanie niełatwo jest obecnie udzielić odpowiedzi. Przez ostatnie
niemal sto lat pogl dy na temat trafno ci zmieniały się kilkukrotnie, jednak e stanowisko,
e sama trafno ć wyró nia się w ród innych pojęć psychometrycznych pozostało niezmienne.
Podstawowa rola pojęcia trafno ci jest niekwestionowana, jednak e okre lenie, czym jest
trafno ć nadal wzbudza kontrowersje. W referacie przyjrzymy się głównym zmianom, jakie
zaszły w rozumieniu, które mo na podsumować następuj coŚ ń) rozumienie trafno ci
zmieniło się od praktycznego, empirycznego sposobu jej ujmowania, a tym samym
wprowadzania ró nych rodzajów trafno ci, do osadzenia pojęcia trafno ci w teorii.
Współcze nie trafno ć traktowana jest jako jednolite pojęcie (trafno ć teoretyczna)ś
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2) trafno ć nie jest własno ci testu. Jest trafno ci uzasadnienia proponowanej interpretacji
i wykorzystania wyników testowych dostarczanego z punktu widzenia teorii le cej
u podstaw testu oraz zgromadzonych dowodów empirycznych. Tym samym twierdzenia
na temat trafno ci nie maj charakteru dychotomicznego (trafny vs nietrafny), ale ujmowane
s jako kontinuumś 3) trafno ć powinna być ustalona dla ka dego sposobu interpretacji
i wykorzystania wyników testowychś 4) ustalanie trafno ci wymaga uwzględnienia danych
pochodz cych

z

ró nych

ródełś

5)

ustalanie

trafno ci

nie

jest

jednorazowym

przedsięwzięciem, stanowi natomiast ci gły proces. Jednak e coraz czę ciej pojawiaj się
badania, których rezultaty wskazuj na rozd więk pomiędzy teori i praktyk walidacyjn ,
co stanowi powa ny problem zwłaszcza w przypadku testów maj cych wielu interesariuszy
(high-stakes tests), a ich autorzy konkluduj , e teorię trafno ci bardzo trudno przeło yć na
działania praktyczne wobec braku wskazówek odno nie syntetyzowania danych dotycz cych
trafno ci. Problem ten dotyczy przede wszystkim danych opartych na konsekwencjach
testowania. Niektórzy autorzy postuluj odmienne sposoby ujmowania trafno ci, odrzucaj ce
jednolit teorię trafno ci, zgodnie z którymi trafno ć jest własno ci testu, a nie własno ci
interpretacji jego wyników. W kontek cie rozbie no ci w sposobach ujmowania samego
pojęcia trafno ci pytania o to, czemu przysługuje trafno ć i jaki jest wła ciwy sposób jej
ustalania nadal pozostaj aktualne.
Słowa kluczoweŚ trafno ć, współczesne koncepcje trafno ci, metody szacowania trafno ci

5. Agnieszka Szyma ska
Modele SEM – zało enia formalne
Celem wyst pienia jest omówienie zało e formalnych dotycz cych wykorzystywania modeli
SźM. Podczas pierwszej czę ci wyst pienia omówione zostaj zało enia budowy modelu
pomiarowego, weryfikowanego przy pomocy Konfirmacyjnej Analizy Czynnikowej, który
poprzedza weryfikację zało e teoretycznych przy pomocy SźM. żłównym celem budowy
modelu pomiarowego jest sprawdzenie budowy struktur latentnych. Podczas prezentacji
zostaje omówiona konstrukcja modelu, sprawdzanie rzetelno ci struktur latentnych, mocy
dyskryminacyjnej struktur oraz statystyk dopasowania modelu. Podczas drugiej czę ci
wyst pienia omówiony zostaje sam model SźMŚ sposoby wył czania cie ek, sprawdzanie
dopasowania modelu teoretycznego do danych empirycznych. W celu przybli enia
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prezentowanych tre ci przedstawiony zostaje przykładowy model pomiarowy a tak e model
SEM obliczany przy pomocy pakietu statystycznego IBM AMOS 21.
Słowa kluczoweŚ model pomiarowy, model SEM, struktury latentne
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Sympozjum nr 40: WSPÓŁCZźSNź KIźRUNKI ROZWOJU PSYCHOLOżII
SPORTU W POLSCE. CZ

Ć III

Organizator:
Dariusz Parzelski
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Edukacja Psychologiczna OPTIMA
Dyskutant:
Marek Graczyk
Zespół ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Akademia Wychowania Żizycznego i Sportu w żda sku

Streszczenie sympozjum:
Psychologia sportu w ostatnich latach stała się niezwykle popularn gałęzi psychologii oraz
skuteczn dziedzin praktyczn . Coraz szersze grono psychologów i studentów interesuje się
zagadnieniami psychologii sportu. Jednocze nie coraz większa liczba sportowców (amatorów
i profesjonalistów), trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów oraz lekarzy podejmuje
współpracę ze specjalistami w tej dziedzinie. Proponowane sympozjum jest prób pokazania
aktualnych kierunków rozwoju rodzimej psychologii sportu. Zwa ywszy na popularno ć
sportu oraz ró norodnych form ruchu w tzw. sporcie masowym, psychologia sportu i rekreacji
ma wiele do zaoferowania bardzo szerokiej grupie ludzi. Nie chodzi tu tylko o zawodników
wysokiego formatu i kwestię podnoszenia poziomu wykonania w sporcie, ale tak e (a mo e
nawet przede wszystkim) zastosowanie umiejętnego wsparcia psychologicznego, oraz
interwencji w zakresie jako ci prze ywania do wiadcze ruchowych i ogólnej jako ci ycia.
W tym sensie, psychologia sportu jest jak ywym modelem wdro enia tzw. psychologii
pozytywnej. Pierwsza czę ć sympozjum po więcona jest aspektom praktycznym pracy
psychologa w sporcie i aktywno ci fizycznej. Źruga czę ć sympozjum koncentruje się
na prezentacji wyników przeprowadzonych bada naukowych.
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Słowa kluczoweŚ psychologia sportu, kierunki rozwoju

Wyst pieniaŚ
1. Marcin Kochanowski
Wy sza Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Decyzje ryzykowne w sporcie

2. Patrycja Sroka-Oborska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Czynniki psychiczne determinuj ce poziom osi gni ć sportowych
3. Michał żrocki
Polski Zwi zek Piłki No nej
Poziom własnej skuteczno ci, samooceny oraz stylów zachowania si u polskich
s dziów piłkarskich poziomu profesjonalnego i amatorskiego
4. Bartosz Mitka
Centrum Rehabilitacji Sportowej w Warszawie
Sposoby radzenia sobie z kontuzj w sporcie przez zawodników posługuj cych
si okre lonym rodzajem autonarracji
5. Joanna Basiaga-Pasternak
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Schematy poznawcze a regulacja emocjonalna i radzenie sobie ze stresem u
dziewcz t i chłopców uprawiaj cych sport
6. Julia Badowska
Fundacja Sportu Pozytywnego
Wsparcie społeczne, samoocena i poczucie szcz cia u zawodników trenowanych
przez trenera lub rodzico-trenera
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Marcin Kochanowski
Decyzje ryzykowne w sporcie
We współczesny

wiecie, w wielu jego dziedzinach o ró nicy między zwycięzc ,

a przegranym rozstrzyga czasem jedna decyzja. Tak mo e być w biznesie, polityce, ale tak e
w sporcie. Tematem pracy jest poszukiwanie sposobu zbadania decyzji ryzykownych
w sporcie, na przykładzie piłki ręcznej, tak aby przekazać trenerom i zawodnikom jak
optymalizować decyzje. Tak e te decyzje ryzykowne, które czasem decyduj o wynikach
spotka . Pokazały to ostatnie mistrzostwa źuropy w piłce ręcznej, gdzie wiele spotka
rozstrzygało się ró nic jednej bramki. Prowadzone badania były oparte o dwie popularne
teorii ryzyka. Teorię u yteczno ci sugeruj c , e ró ne jest postrzeganie sytuacji w zale no ci
od u yteczno ci konkretnych rozwi za . Źruga teoria perspektywy akcentuje z kolei sposób
przedstawienie sytuacji – jako straty b d jako korzy ci. W kontek cie zmaga sportowych
mo e to mieć odzwierciedlenie w postrzeganiu okre lonej sytuacji boiskowej jako mo liwo ci
pora ki lub sukcesu. Badania zostały przeprowadzone na grupie ponad 6ŃŃ zawodników,
w tym kadry narodowej dziewcz t i chłopców. W badaniach wykorzystano testy
psychologiczneŚ osobowo ciowy test NźO-FFI oraz CISS do badania poziomu kompetencji
społecznych. Ponadto Kwestionariusz Badania Źecyzji Ryzykownych własnej konstrukcji.
Kwestionariusz ten zawiera 4 skale ryzyka: zdrowotne, wynikowe, zespołowe, pozostałe.
Badania miały charakter kohortowy, trwały ponad 3 lata. Wyniki wskazuj

na ró nice

w postrzeganiu ryzyka w zale no ci od poziomu sportowego badanych. Nie ró nicowały
natomiast poziomu ryzyka takie zmienne jak płeć oraz wiek badanych zawodników. Istotnym
wyró nieniem spo ród uzyskanych wyników jest fakt,
o wy szym poziomie kompetencji społecznych osi gaj

e zawodnicy i zawodniczki
tak e wy szy poziom ryzyka.

Szczególnie jest to widoczne w skali ryzyka zespołowego. Implikacyjny wymiar takiego
wniosku mo e wprowadzać uzupełnienie treningu sportowego o elementy treningu
kompetencji społecznych.
Słowa kluczoweŚ decyzje ryzykowne, sport, piłka ręczna

332

2. Patrycja Sroka-Oborska
Czynniki psychiczne determinuj ce poziom osi gni ć sportowych
Celem pracy jest ocena zale no ci między wybranymi czynnikami psychicznymi
a osi gnięciami sportowymi. W badaniach uwzględniono takie wymiary osobowo ci jakŚ
neurotyczno ć, ekstrawersja, otwarto ć na do wiadczenie, ugodowo ć, sumienno ć, potrzeby,
motywacja osi gnięć, samoocena, poczucie własnej skuteczno ci oraz optymizm. Źo pomiaru
cech osobowo ci w ujęciu Pięcioczynnikowego Modelu Osobowo ci zastosowano Inwentarz
Osobowo ci NźO-PI-R (w adaptacji Siuty, 2006). Potrzeby badano Autoportretem Steina
(w polskim przekładzie M. Choynowskiego), motywację osi gnięć Kwestionariuszem
do mierzenia motywu osi gnięć Widerszal-Bazyl, samoocenę Kwestionariuszem samooceny
SES Rosenberga (Dzwonkowska, Lachowicz-Tabaczek, Łaguna, 2ŃŃ8). Pomiaru poczucia
własnej skuteczno ci dokonano za pomoc Skali Uogólnionej Własnej Skuteczno ci-GSES
(autorzy wersji polskiejŚ Ralf Schwarzer, Michael Jerusalem i Zygfryd Juczy ski, 2ŃŃ9),
a optymizm okre lano przy zastosowaniu Testu Orientacji

yciowej-LOT-R (w adaptacji

Ryszarda Poprawy i Zygfryda Juczy skiego, 2ŃŃ9). Badania przeprowadzono w ród
70 sportowców najwy szego wyczynu i 7Ń zawodników ni ej kwalifikowanych.
Przeprowadzona analiza wskazuje,

e poziom samooceny, sumienno ci oraz ogólnej

motywacji osi gnięć najbardziej efektywnie, w ród pozostałych analizowanych zmiennych,
dyskryminuje stopie

osi gnięć sportowych. Najsilniejsz

zmienn

dyskryminuj c

jest

samoocena oraz sumienno ć.
Słowa kluczoweŚ osi gnięcia sportowe, czynniki psychiczne

3. Michał żrocki
Poziom własnej skuteczno ci, samooceny oraz stylów zachowania si u polskich s dziów
piłkarskich poziomu profesjonalnego i amatorskiego
Piłka no na XXI wieku to ju nie tylko sportowa rywalizacja i dobra rozrywka. Obecnie
najpopularniejsza dyscyplina na wiecie przyci ga wielkie pieni dze najpotę niejszych tego
wiata. Anga owanie coraz większych nakładów finansowych w piłkę no n

sprawia,

e wobec arbitrów rosn wymagania, co do jako ci prowadzonych przez nich zawodów.
Tak e w sferze amatorskiej piłki, sędziemu piłkarskiemu nie wystarczy ju

bycie

bezstronnym, a wykazywanie się znakomit znajomo ci przepisów to stanowczo za mało
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by dobrze poprowadzić mecz piłkarski. W dzisiejszych czasach wiele czynników składa się
na optymaln

pracę arbitra. Celem referatu będzie ukazanie poziomu wybranych trzech

aspektów psychologicznych, które mog mieć znacz cy wpływ na postawę arbitra na boisku,
jak i poza nim. Uczestnicy badania (97 sędziów piłkarskich) zostało podzielonych na grupy
„elita” i „amator”. Sędziów poproszono o wypełnienie trzech kwestionariuszy, które badaj
kolejno poziomŚ własnej skuteczno ci (żSźS), samooceny (SźS) i stylów zachowania się
(STZ). Wyniki pokazały, e na powy ej przedstawionych trzech płaszczyznach sędziowie
uzyskiwali wysokie wyniki, a ró nice pomiędzy klasami „elita” i „amator” były w większo ci
istotne. Sędziowie klasy „elita” uzyskali wy sze wyniki ni

arbitrzy grupy „amator”

we wszystkich zmiennych o istotnym znaczeniu. Obliczenia pokazały,

e zmienna

„samoocena” uzyskała wy szy wynik w grupie „elita” (M=33,95ś SŹ=4,Ń4) ni w grupie
„amator” (M=32,ń3ś SŹ=3,32). żrupa sędziów klasy „elita” uzyskała wy szy wynik własnej
skuteczno ci (M=34,35ś SŹ=2,97) ni amatorzy (M=3ń,59ś SŹ=3,17). Analiza korelacji
zastosowanych w badaniu kwestionariuszami pokazała, e na większo ci zmiennych korelacja
ma istotne znaczenie. Ukazana w tym badaniu wiedza dotycz ca wysokich poziomów wy ej
wymienionych czynników psychologicznych oraz istotnych ró nic między badanymi grupami
sędziów, powinna znale ć swoje zastosowanie praktyczne w szkoleniu mentalnym arbitrów.
Słowa kluczoweŚ własna skuteczno ć, samoocena, styl zachowania, sędzia piłkarski

4. Bartosz Mitka
Sposoby radzenia sobie z kontuzj

w sporcie przez zawodników posługuj cych si

okre lonym rodzajem autonarracji
Celem badania była próba udzielenia odpowiedzi na dwa główne pytania badawczeŚ
Czy zawodnicy pisz cy o swojej kontuzji wyka

większe nasilenie emocji pozytywnych

w porównaniu do zawodników pisz cych opowiadanie neutralne? Czy zawodnik, u którego
dominuj c autonarracj jest autonarracj proaktywna, napisze o swojej kontuzji opowiadanie
proaktywne, a zawodnik, u którego dominuj c autonarracj jest autonarracja defensywna,
napisze o swojej kontuzji opowiadanie defensywne? Osobami badanymi byli kontuzjowani
sportowcy. W badanej grupie było dwana cie kobiet oraz dwudziestu o miu mę czyzn.
W badaniu zastosowano Kwestionariusz PRO-ŹźŻ w opracowaniu Trzebi skiego i Źrogosza
oraz Kwestionariusz Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych SUPIN wersja S2Ń (dwa razy,
drugi raz po upływie czterech do sze ciu tygodni). Okazało się, e wbrew zakładanym
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przypuszczeniom nie było istotnych ró nic w nasileniu emocji pozytywnych pomiędzy
dwiema wy ej wymienionymi grupami. Równie nie stwierdzono istotnych ró nić pomiędzy
rodzajem autonarracji, jakim posługiwali się na co dzie

sportowcy, a narracyjno ci

pisanego przez nich opowiadania. Oprócz analiz odnosz cych się do dwóch głównych pyta
badawczych, przeprowadzono tak e dwie dodatkowe analizy. Pierwsza z nich miała pokazać,
czy istniej

ró nice w natę eniu uczuć pozytywnych, pomiędzy pierwszym, a drugim

badaniem kwestionariuszem SUPIN. Wyniki pokazały brak istotnych ró nic pomiędzy
jednym, a drugim badaniem. Źruga z analiz dodatkowych, której wyniki okazały się istotne,
miała na celu porównanie czterdziestu autonarracji sportowców, bior cych udział w badaniu,
z autonarracj tysi ca stu dziewięćdziesięciu siedmiu osób, którzy weszli w skład Polskiego
żeneralnego Sonda u Społecznego w dwa tysi ce drugim roku. Okazało się, e w grupie
sportowców obserwujemy istotnie większe nasilenie pro aktywno ci.
Słowa kluczoweŚ autonarracje proaktywne, autonarracje defensywne, pisanie, kontuzje

5. Joanna Basiaga-Pasternak
Schematy poznawcze a regulacja emocjonalna i radzenie sobie ze stresem u dziewcz t
i chłopców uprawiaj cych sport
Rola sposobu my lenia i spostrzegania rodowiska i własnej osoby jako elementu tego
rodowiska jest wa n zmienn warunkuj cym efektywno ć sportowca. My li mog stanowić
zmienn

sprzyjaj c

efektywno ci zawodnika. Mog

jednocze nie stać się czynnikiem

podtrzymuj cym dysfunkcjonalne nastroje i zachowania niezale nie od ich ródła. Nale y
jednocze nie podkre lić, e działalno ć sportowa obfituje w stres, sytuacje trudne. Ludzie,
zwłaszcza młodzi, uprawiaj cy sport nie zawsze potrafi

sobie z nimi poradzić. Stres

zwi zany z działalno ci sportow mo e tak e przyczyniać się do uruchamiania selektywnego
wyboru informacji, co wi e się z występowaniem okre lonych schematów poznawczych.
Celem pracy jest wykazanie, jakie s

zale no ci pomiędzy schematami poznawczymi

a regulacj emocjonaln i radzeniem sobie ze stresem u młodzie y uprawiaj cych sport.
Ciekawym zagadnieniem wydaje się czy sposób funkcjonowania poznawczego i wynikaj ce
z niego mechanizmy regulacji emocjonalnej oraz styl radzenia sobie ze stresem jest taki sam
u młodych zawodników i zawodniczek ró nych dyscyplin sportu.
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Postawiono następuj ce pytania badawczeŚ ń) Jaki jest zwi zek pomiędzy dominuj cymi
schematami poznawczymi a strategiami radzenia sobie ze stresem u badanych uczniów Szkół
Mistrzostwa Sportowego? 2) W jakim stopniu rodzaj płeć ma zwi zek z istnieniem
okre lonych schematów poznawczych u badanych sportowców? 4) Czy istnieje zale no ć
pomiędzy schematami poznawczymi u badanych sportowców a ich reakcjami emocjonalnymi
(w tym lękiem poznawczym i somatycznym)?
W

badaniach

uczestniczyli

uczniowie

liceów

–

Szkół

Mistrzostwa

Sportowego

z województwa małopolskiego i l skiego uprawiaj cych (sporty indywidualne i zespołoweś
chłopcy i dziewczęta (ponad 2ŃŃ osób). Wykorzystano następuj ce metody badawczeŚ CISS –
Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych Endlera, Parkera w adaptacji
Szczepaniaka, Strelaua, Wrze niewskiegoś Kwestionariusz Nastawie

Intrapersonalnych,

Interpersonalnych i Nastawie wobec wiata (KNII ) – Wysockiej i żó d , SUPIN – Skala
uczuć pozytywnych i negatywnych – Watsona i Clarka w adaptacji Brzozowskiego, Reakcje
na Współzawodnictwo Smith, Smoll, Schutz w adaptacji M. Krawczy skiego.
Słowa kluczowe: schematy poznawcze, emocje, radzenie sobie ze stresem, młodzi sportowcy

6. Julia Badowska
Wsparcie społeczne, samoocena i poczucie szcz cia u zawodników trenowanych przez
trenera lub rodzico-trenera
Wsparcie społeczne jest podstaw do radzenia sobie w stresuj cych sytuacjach w yciu.
Trudne momenty s nieodł czn czę ci treningu i rywalizacji. Wsparcie od trenera i rodzica
w sporcie jest, więc podstaw optymalnego funkcjonowania zawodników. Celem pracy było
sprawdzenie stopnia zaspokojenia potrzeby wsparcia społecznego oraz poziomu szczę cia
i samooceny zawodników trenowanych przez rodzica w porównaniu do zawodników
trenowanych przez niespokrewnionego trenera. W badaniu wzięło udział 7Ń zawodników
uprawiaj cych sporty indywidualne. Okazało się, i zawodnicy trenowani przez rodzicotrenera uzyskuj istotne wy sze wyniki na skali wsparcia rzeczowego w porównaniu do grupy
zawodników trenowanych przez niezale nego trenera. W zakresie pozostałych form wsparcia
nie stwierdzono istotnych ró nic pomiędzy badanymi grupami. Analiza wyników wykazała
tak e istnienie istotnego zwi zku pomiędzy samoocen a poczuciem szczę cia w badanej
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grupie. Wykazano, e temat wsparcia w sporcie jest jeszcze mało zbadany, ale bardzo istotny
dla zachowania równowagi zawodników.
Słowa kluczoweŚ wsparcie społeczne, samoocena, poziom szczę cia, trener rodzic, trener
niespokrewniony
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Sympozjum nr 41: DYNAMIKA ZMIAN W DIAGNOZIE, TERAPII, INTERWENCJI I
REHABILITACJI PSYCHOLOGICZNEJ W KARDIOLOGII XXI WIEKU
Organizatorzy:
Alicja Nasiłowska-Barud, Mariola uk
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dyskutant:
Roman Ossowski
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Streszczenie sympozjum:


Źiagnoza, terapia, interwencja i rehabilitacja psychologiczna wczoraj i dzi
w chorobach układu kr enia,



Zmienno ć czynników ryzyka chorób układu kr enia,



Charakterystyka psychologiczna chorych z zaburzeniami rytmu serca, leczonych
nowoczesnymi metodami kardiologii inwazyjnej,



Umiejscowienie kontroli bólu a lęk i depresja u kobiet z chorob niedokrwienn serca
pracuj cych i niepracuj cych zawodowo,



Zastosowanie sztuki na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,



Wsparcie duchowe człowieka cierpi cego w chorobach układu kr enia.

Słowa kluczoweŚ kardiologia, XXI wiek, diagnoza, interwencja, rehabilitacja psychologiczna
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Wyst pieniaŚ
1. Alicja Nasiłowska-Barud, Irena D. Karwat
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Źiagnoza, terapia, interwencja i rehabilitacja psychologiczna wczoraj i dzi
w chorobach układu kr enia
2. Małgorzata Barud, Jacek Kurzepa
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Zmienno ć czynników ryzyka chorób układu kr enia
3. Judyta Jabło ska-Brzozowska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Charakterystyka psychologiczna chorych z zaburzeniami rytmu serca, leczonych
nowoczesnymi metodami kardiologii inwazyjnej
4. Valentina Fedorovich, Alena Stefa ska, Alicja Nasiłowska-Barud, Mariola uk
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Umiejscowienie kontroli bólu a l k i depresja u kobiet z chorob niedokrwienn
serca pracuj cych i niepracuj cych zawodowo
5. Mariola uk, Małgorzata Barud, Valentina Fedorovich
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Zastosowanie sztuki na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
6. Tadeusz Szaniawski
Wy sze Seminarium Źuchowne Kraków
Wsparcie duchowe człowieka cierpi cego w chorobach układu kr enia
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Alicja Nasiłowska-Barud, Irena D. Karwat
Diagnoza, terapia, interwencja i rehabilitacja psychologiczna wczoraj i dzi
w chorobach układu kr enia
Wiek XX przyczynił się do ogromnego rozwoju medycyny. W ostatnich dwudziestu latach
wprowadzono w wielu klinikach i oddziałach kardiologii naszego kraju nowoczesne techniki
diagnozowania leczenia chorób układu kr enia. Nowoczesne metody pozwoliły skutecznej
ni dotychczas pomagać chorym, ale pojawiły się nowe problemy psychologiczne.
Celem pracy jest przedstawienie zmian w prowadzeniu diagnozy, terapii, interwencji
i rehabilitacji psychologicznej w zale no ci od stosowanych nowoczesnych metod
diagnostycznych i terapeutycznych tzw. kardiologii inwazyjnej.
Obecnie podstawowym badaniem w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca jest
angiografia naczy wie cowych. Prawdziwym przełomem w kardiologii inwazyjnej stała się
przezskórna angioplastyka wie cowa (PCA), umo liwiaj ca natychmiastow

reperfuzję.

Innymi często wykonywanymi zabiegami jest pomostowanie tętnic wie cowych (CABż),
chirurgiczna

korekcja

wad

serca,

transplantacja

serca,

implantacja

stymulatora

i kardiowertera.
Mimo ogromnego postępu w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu kr enia chory
człowiek pozostaje nadal chorym ze swoj

niepowtarzaln

struktur

osobowo ci,

emocjonalno ci , brakiem wiedzy dotycz cej metod diagnostycznych i terapeutycznych,
ograniczon

wiedz

odno nie czynników ryzyka, rozwoju choroby, konieczno ci

hospitalizacji, izolacj od rodziny i bliskich, konieczno ci zmiany stylu i filozofii ycia.
Nowoczesne metody leczenia s

bardzo często dla chorego

ródłem niepokoju, lęku,

zw tpienia, zagubienia, obni enia nastroju i depresji. Zachodzi konieczno ć udzielania
szybkiej

interwencji

psychologicznej

chorym

leczonym

zabiegamiŚ

przezskórnej

angioplastyki naczy wie cowych, pomostowania tętnic aortalno-wie cowych, koryguj cymi
wady serca. Szczególnej opieki wymagaj

chorzy, u których stosowane leczenie nie

przyniosło oczekiwanej poprawy stanu zdrowia, b d doszło do powikła .
W pracy dokonano analizy porównawczej uprzednio i obecnie stosowanych metod
w prowadzeniu diagnozy psychologicznej. Przedstawiono najwa niejsze techniki stosowane
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przy udzielaniu pomocy i interwencji psychologicznej w odniesieniu do zastosowanego
leczenia inwazyjnego i farmakologicznego.
Wskazano na znaczenie roli i prewencji w niedokrwiennej chorobie serca w tym:
1. na edukację zdrowotn i wypracowanie adekwatnego obrazu choroby, 2. obserwację
własnego organizmu i kontrolę zmian fizjologicznych w tym wysiłku fizycznego i problemów
emocjonalnych, 3. umiejętne opanowywanie sytuacji stresowych i radzenia sobie ze stresem.
Słowa kluczoweŚ choroby układu kr enia, pomoc psychologiczna

2. Małgorzata Barud, Jacek Kurzepa
Zmienno ć czynników ryzyka chorób układu kr enia
Celem pracy jest przedstawienie najwa niejszych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej
serca ze szczególnym wyodrębnieniem tzw. czynników przyczynowych, psychicznych
i społecznych.
Badania epidemiologiczne prowadzone w ostatnim dwudziestoleciu wskazuj
zachorowalno ci na chorobę niedokrwienn

na wzrost

serca w ród młodych osób. Szczególnie

niepokoj cy zjawiskiem jest obni anie się redniego wieku chorych. Żakt ten wpłyn ł
na poszerzenie naukowych zainteresowa czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca
w tym tzw. czynnikami modyfikowalnymi, psychologicznymi i społecznymi.
Obok znanych czynników ryzyka jakŚ wiek, płeć, czynniki genetyczne, nadci nienie tętnicze,
cukrzyca, hipercholesterolemia, otyło ć, palenie papierosów, podkre la się osobowo ć
predysponuj c do choroby niedokrwiennej serca, w tym wg ostatnich naukowych doniesie
osobowo ć typu Ź, a w szczególno ci wrogo ć i agresję. Niekwestionowany jest wpływ
stresu i trudnych sytuacji, negatywnych reakcji emocjonalnych, postaw wobec własnej
choroby i własnych problemów. Udział maj tak e czynniki społeczne jak praca zawodowa,
grupa rodowiskowa, a tak e brak lub niskie wsparcie społeczne.
Wzrost wiadomo ci społecznej i wiedzy dotycz cej poznania czynników ryzyka skutkuje
ograniczeniem ich występowania. Pozytywnym rezultatem jest mniejsza zachorowalno ć
i miertelno ć z powodu choroby niedokrwiennej serca.
Słowa kluczoweŚ choroby układu kr enia, czynniki ryzyka
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3. Judyta Jabło ska-Brzozowska
Charakterystyka psychologiczna chorych z zaburzeniami rytmu serca, leczonych
nowoczesnymi metodami kardiologii inwazyjnej
Kardiologia jest dziedzin

medycyny, która niezwykle skorzystała z rozwoju techniki.

Niegdy choroby układu kr enia, pozostawały bez skutecznych metod leczenia. Nowe
rozwi zania technologiczne przyczyniły się do szybkiego rozwoju diagnostyki oraz leczenia
chorób układu kr enia. Po ród nowoczesnych inwazyjnych form leczenia zaburze rytmu
serca

mo na

wyszczególnićŚ

wszczepienie

kardiowertera-defibrylatora,

implantacja

stymulatora serca oraz ablacja dodatkowych dróg elektrofizjologicznych przewodzenia
w sercu.
Zaburzenia rytmu serca występuj u 25% osób w wieku 55-59 lat, oraz u 33,8% osób
w wieku 65 lat i więcej. Coraz czę ciej, na oddziałach kardiologii spotyka się osoby młode
pomiędzy ń8, a 25 rokiem ycia.
Celem niniejszej pracy jest próba scharakteryzowania grupy chorych na zaburzenia rytmu
serca leczonych metodami kardiologii inwazyjnej. Charakterystyka ta mo e być pomocna
w stosowaniu psychoprofilaktyki oraz psychoedukacji osób objętych ryzykiem wyst pienia
zaburze rytmu serca. Zawarte w nim wskazówki diagnostyczne mog okazać się równie
pomocne, dla psychologów pracuj cych na oddziałach kardiologicznych.
W celu przeprowadzanie bada

postawiono poni sze hipotezy badawcze: 1. Osoby

z zaburzeniami rytmu serca charakteryzuje podwy szony lęk, 2. Osoby z zaburzeniami rytmu
serca nadmiernie kontroluj

swoje emocje, 3.Zaburzenia rytmu serca współwystępuj

z obni eniem nastroju, 4. Rodzaj zabiegu wpływa na zmienne psychologiczne.
Badania zostały przeprowadzone osobi cie przez autorkę w Katedrze i Klinice Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przebadano 75 pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.
W tym 28. mę czyzn i 47 kobiet, rednia wieku to 5ń lat. Osoby te pochodziły zarówno ze
wsi jak i z miasta.
W

celu

przeprowadzenia

diagnozy

psychologicznej

u yto

następuj cych

skal

diagnostycznych. Arkusz Samopoznania, Raymonda B. Cattella, w przekładzie Krzysztofa
Hirszla, Inwentarz Objawów Źepresyjnych Becka w opracowaniu Z. Juchy, oraz Skala
Ekspresji Emocji CECS M. Watson i S. Greer w adaptacji Z. Juczy skiego.
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Wyniki bada

pozwalaj

s dzić,

e a

73% zaburze

rytmu serca jest wskazaniem

do implantacji stymulatora serca, a 53% jest wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu ablacji
dodatkowych dróg przewodzenia. Osoby z zaburzeniami rytmu serca charakteryzuj
podwy szone tendencje do obwiniania siebie oraz wysoki wska nik napięcia ergicznego.
Wynik skali lęku ogólnego jest podwy szony w kierunku napięcia neurotycznego. Kontrola
emocji pozostaje w granicach normy, z trudno ciami w wyra aniu emocji lęku.
Przeprowadzone badania wskazuj na obni enie nastroju w kierunku umiarkowanej depresji.
Przeprowadzone badania pozwalaj na stwierdzenie, e istnieje zwi zek pomiędzy rodzajem
zabiegu, a zmianami w funkcjonowaniu psychicznym chorych.
Słowa kluczoweŚ psychokardiologia, kardiologia inwazyjna, lęk, depresja, kontrola emocji,
zaburzenia rytmu serca

4. Valentina Fedorovich, Alena Stefa ska, Alicja Nasiłowska-Barud, Mariola uk
Umiejscowienie kontroli bólu a l k i depresja u kobiet z chorob niedokrwienn serca
pracuj cych i niepracuj cych zawodowo
Choroba niedokrwienna serca jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych. Według bada
epidemiologicznych stanowi jedn z najczęstszych przyczyn miertelno ci w Polsce. Jest
chorob przewlekł

i w ocenie chorych stanowi

ródło niepokoju i lęku. Źo nasilenia

objawów lękowych przyczynia się silny, piek cy ból w klatce piersiowej. Jest on traktowany
jako sygnał alarmowy. W ci gu ostatnich dwóch dziesięcioleci obserwujemy istotne zmiany
w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Poprawa jako ci

ycia chorych z chorob

niedokrwienn serca mo liwa jest między innymi dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod
diagnostycznych i terapeutycznych, w tym nowoczesnych metod opanowywania i leczenia
bólów wie cowych. Istotne znaczenie ma osobiste przekonanie chorych co do mo liwo ci
poradzenia sobie z bólem. Celem prezentowanych bada było sprawdzenie czy u kobiet
z chorob niedokrwienn serca występuj zwi zki pomiędzy przekonaniami na temat kontroli
bólu a objawami lękowymi. W badaniach wzięło udział ńŃŃ kobiet z chorob niedokrwienn
serca w wieku od 33 do 80 lat (M=60,36 lat; SŹ=±9,55). Chore były hospitalizowane
w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w celu wykonania zabiegu
angioplastyki naczy wie cowych.
Wszystkie osoby badane wyraziły zgodę na przeprowadzenie bada

psychologicznych.

Do oceny poziomu niepokoju i lęku posłu ono się Arkuszem Samopoznania R. B. Cattella
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(R. B. Cattell’s IPAT Anxiety Scale), za do oceny sposobów radzenia sobie z bólem
zastosowano Kwestionariusz Przekona

na temat Kontroli Bólu BPCQ S. Skevingtona

(S. Skevington’s Beliefs About Pain Control Questionnaire BPCQ) w polskiej adaptacji
Z. Juczy skiego. W odniesieniu do relacji pomiędzy niepokojem a lokalizacj

poczucia

kontroli bólu sformułowano następuj ce hipotezyŚ ń. Wy szy poziom niepokoju wi e się
z mniejszym poczuciem wewnętrznej kontroli bólu. Natomiast ni szy poziom niepokoju
współwystępuje z większym poczuciem własnej kontroli bóluś 2. Ni szy poziom niepokoju
jest zwi zany z większym przekonaniem na temat wpływu lekarzy na objawy bóloweś
3. Wy szy poziom niepokoju wi e się z przekonaniem o przypadkowo ci występowania
bólu. Wyniki przeprowadzonych bada wskazuj , e w badanej grupie kobiet z chorob
niedokrwienn

serca

czynniki

labilno ci

emocjonalnej,

poczucia

winy,

napięcia

wewnętrznego pozostaj w istotnym zwi zku z przekonaniem o tym, e ból mo e zostać
opanowany na skutek wpływu lekarzy. Przedstawiony wynik pozwala stwierdzić, i wraz
ze wzrostem w/w objawów neurotycznych osoby chore s bardziej skłonne do korzystania
z opieki lekarskiej. Z uwagi na du e nasilenie objawów niepokoju i lęku u kobiet z chorob
niedokrwienn

serca zasadna wydaje się być pomoc psychologiczna, zmierzaj ca

ku obni eniu objawów nerwicowych oraz u wiadomieniu własnych przekona

na temat

lokalizacji kontroli bólu.
Słowa kluczoweŚ choroba niedokrwienna serca, umiejscowienie kontroli bólu, lęk, depresja,
kobiety

5. Mariola uk, Małgorzata Barud, Valentina Fedorovich
Zastosowanie sztuki na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Obserwacje statystyczne informuj , e na wiecie stale przybywa osób niepełnosprawnych.
Obecnie szacuje się, e w Unii źuropejskiej jedna na sze ć osób jest niepełnosprawna.
Wprowadzane s regulacje prawne, aby zmienić społeczne odniesienie wobec ludzi chorych
i niepełnosprawnych w kierunku większej przychylno ci. Źla wszystkich dokumentów my l
przewodni stanowi idea integracji. Instytucje międzynarodowe, europejskie, krajowe zajmuj
się zagadnieniem niepełnosprawno ci, co pokazuje jak wa ny to społecznie problem. W ci gu
dziejów zjawiska

ycia społecznego znajduj

odzwierciedlenie w sztuce. Tak te

z niepełnosprawno ci . Sztuka przedstawia osoby niepełnosprawne oraz jest

jest

rodkiem

wypowiedzi dla niepełnosprawnych twórców. Aktywno ć artystyczna mo e zaspokajać
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potrzeby osi gnięć i uznania tak, jak powszechnie zaspokaja je praca zawodowa. Sztuka,
zatem, od wieków dobrze słu y integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Słowa kluczoweŚ sztuka, integracja, rehabilitacja, niepełnosprawno ć

6. Tadeusz Szaniawski
Wsparcie duchowe człowieka cierpi cego w chorobach układu kr enia
Problem choroby i cierpienia jest stary jak

wiat. Źotyczy on człowieka pod ka da

szeroko ci geograficzna, nie alenie od pochodzenia, rasy, wiatopogl du czy wyznania. Jest
pewnego rodzaju tajemnic , która budzi współczucie i szacunek.
Cierpienie jest pojęciem szerszym od choroby, mocno osadzonym w ludzkiej egzystencji.
Cierpienie mo e pokonywać się na ró ne sposoby. Analizuj c bytowanie człowieka jako
istoty o podwójnym wymiarze, cielesno – duchowym, tak e cierpienie mo e przybierać formę
cierpienia fizycznego i moralnego. O ile cierpienie mo na powi zać z bólem, to cierpienie
fizyczne ma miejsce wtedy, gdy „boli ciało”, a moralne wtedy, gdy „ boli dusza”.
W obliczu cierpienia zazwyczaj zadajemy sobie pytanie, – dlaczego, w jakim celu, po co?
I mimo, e ten problem rozprzestrzenił sie w całym wiecie to jednak tylko człowiek stawia
to pytanie. Stawia je tak e człowiek – wydawać by się mogło – niewierz cy.
W Polsce coraz większa liczba osób cierpi na schorzenia układu kr enia, nowotwory,
cukrzycę czy osteoporozę, nale ce do grupy tzw. chorób cywilizacyjnych. Choroby
cywilizacyjne to schorzenia zwi zane z negatywnymi skutkami ycia w warunkach wysoko
rozwiniętej cywilizacji.
Największym zagro eniem dla naszego ycia i zdrowia s choroby układu kr enia. Stanowi
one przyczynę mierci co drugiej osoby w Polsce. Na choroby układu kr enia umiera u nas
prawie dwa razy więcej osób ni w pozostałych krajach Unii źuropejskiej. Co roku na zawał
serca zapada ponad ńŃŃ tysięcy osób. Nadci nienie tętnicze stało się najczęstsz chorob
dorosłej populacji – cierpi na nie 3Ń% dorosłych Polaków.
Co mo e zrobić słu ba zdrowia, w szerokim znaczeniu tego słowa, by pomóc człowiekowi
cierpi cemu w chorobach kr enia? Jak zmniejszyć jego ból i cierpienie? Wydaje się, e du
rolę maj do odegrania w tym względzie nie tylko lekarze i słu ba medyczna, ale tak e
kapelani szpitalni.
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Słowa kluczoweŚ wsparcie duchowe, choroby kr enia
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Sympozjum nr 42: DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – OD PODSTAW PO ISTOTNE
PROBLźMY SZCZźżÓŁOWź
CZ

Ć IIIŚ ŹIAżNOZA ŹLA POTRZźB OPINIOWANIA S ŹOWźżO –
WYZWANIA UNIWERSALNE I SYTUACYJNE
Organizator:
Alicja Czerederecka
Instytut źkspertyz S dowych w Krakowie
Dyskutant:
Maria Kujawa
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Stowarzyszenie Psychologów S dowych w Polsce

Streszczenie sympozjum:
Psycholog występuj cy jako ekspert w s dzie spotyka się ze szczególnie wysokimi
wymaganiamiŚ jego diagnozy powinny być w jak największym stopniu mierzalne
i weryfikowalne, u yteczne dla s du, a zarazem zachowuj ce standardy etyczne wobec osoby
badanej. Jednocze nie biegły musi uwzględniać,

e osoby badane często zgłaszaj

się

do niego nie z własnej inicjatywy, a reguł jest, e będ się starały przedstawić zaprezentować
przed biegłym w sposób dostosowany do roli, jak zajmuj w procesie (jako wybitnie
kompetentni rodzice, niewinni podejrzani, prawdomówni wiadkowie etc.). Poszczególne
wyst pienia przedstawiaj propozycje postępowania biegłego, który staje przed konkretnymi
problemami procesowymi
Sympozjum jest traktowane jako czę ć składowa cyklu Źiagnoza psychologiczna –
od podstaw po istotne problemy szczegółowe
Słowa kluczoweŚ diagnoza, psycholog-biegły
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Wyst pieniaŚ
1. Justyna Trepka-Starosta, Agnieszka Roszkowska
Uniwersytet l ski w Katowicach
Standardy

opiniowana

i

procedury

diagnostyczne

prowadzone

wobec

kandydatów na rodziców adopcyjnych
2. Alicja Czerederecka
Instytut źkspertyz S dowych w Krakowie
Opiniowanie psychologiczne w sprawach dotycz cych uregulowania opieki
nad dzieckiem
3. Magdalena Przysta ska1, Monika Zielona-Jenek2
1

Pracownia Psychologiczno-Seksuologiczna w Poznaniu

2

Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opiniowanie psychologiczno-seksuologiczne sprawców czynów pedofilnych
4. Teresa Ja kiewicz-Obydzi ska, Ewa Wach
Instytut źkspertyz S dowych w Krakowie
Opiniowanie psychologiczne w sprawach dotycz cych zezna

wiadków

5. Agnieszka Ha , Tomasz Rajtar
Instytut źkspertyz S dowych w Krakowie
Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach nieletnich

6. Danuta Rode
Instytut Psychologii, Uniwersytet l ski w Katowicach
Teoretyczne i metodologiczne problemy psychologicznego opiniodawstwa
s dowego w sprawach dotycz cych przemocy w rodzinie (art. 2Ń7)
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Streszczenia wyst pie :
1. Justyna Trepka-Starosta, Agnieszka Roszkowska
Standardy opiniowana i procedury diagnostyczne prowadzone wobec kandydatów
na rodziców adopcyjnych
Standardy opiniowana i procedury diagnostyczne prowadzone wobec kandydatów
na rodziców adopcyjnych.
Źo tej pory nie zostały opracowane jednolite standardy dotycz ce stosowania odpowiednich
psychologicznych metod diagnostycznych stosowanych w procedurach adopcyjnych.
Najczę ciej stosuje sięŚ


wywiad,



testy okre laj ce osobowo ć,



kwestionariusz postaw rodzicielskich,



skale warto ci.

Stopie

dokładno ci, szczegółowo ci i rzetelno ci badania przesłanek czynnej zdolno ci

do przysposobienia dziecka nie jest jednakowy w poszczególnych o rodkach adopcyjno –
opieku czych, ani w poszczególnych sprawach prowadzonych w danym o rodku. Zale y on
od wielu ró nych czynników obiektywnych i subiektywnych, nawet przy zało eniu,
e wszystkie zaanga owane osoby działaj w dobrej wierze i dokładaj nale ytej staranno ci.
Na podstawie analizy opinii powstałych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat mo na
wyznaczyć te uwarunkowania, które wpływaj
przeprowadzonej

adopcji,

które

le

po

na powodzenie lub niepowodzenie

stronie

przysposabianego

dziecka

b d

wnioskodawców. Nale y jednak zadać sobie pytanie, czy aby nie jest popełniany bł d
równie

przez samych opiniuj cych. Czy ze względu na brak jednorodnego modelu

opiniowania w sprawach o adopcję oraz brak okre lenia odpowiednich psychologicznych
metod diagnostycznych nie przyczyniamy się równie do nieujawnienia pewnych istotnych
cech maj cych znaczenie dla satysfakcji b d jej braku w pełnieniu roli rodzicielskiej przez
rodziców adopcyjnych. Nale y równie nadmienić, i w ostatnich latach gwałtownie wzrosła
ilo ć rozwi zywanych adopcji.
W zwi zku z powy szym niezbędne jest dokonanie dokładnej diagnozy zarówno dzieci
jak i kandydatów na rodziców adopcyjnych. Niezbędne jest sprawne, rzetelne opiniowanie
i postępowanie s dowe, przy nastawieniu na dobro konkretnego dziecka
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Wobec powy szego nasze badania, które zostały przeprowadzone na podstawie analizy
300 opinii

wydanych

przez

o rodki

adopcyjno-wychowawcze

prowadz ce

kwalifikacyjne kandydatów na rodziców adopcyjnych, zmierzaj

procesy

do wskazania tych

mo liwo ci i zasad diagnozowania s dowo psychologicznego (koniecznego w procesie
kwalifikacji), które przy dzisiejszym poziomie wiedzy psychologicznej i specyfice sytuacji
diagnostycznej s mo liwe do praktycznego zastosowania. S prób dalszego rozwinięcia
proponowanych metod i zasad mog cych być podstaw do stworzenia modelu opiniowania
jak równie okre lenia standardów opiniowania w sprawach o przysposobienie.
Słowa kluczoweŚ standardy opiniowana, rodzice adopcyjni

2. Alicja Czerederecka
psychologiczne

Opiniowanie

w

sprawach

dotycz cych

uregulowania

opieki

nad dzieckiem
Źemokratyzacja

ycia w naszym kraju znajduje odd więk w zabiegach o wzrost

kontradyktoryjno ci procesu s dowego i wprowadzenia odpowiednich do tego zmian
w przepisach prawnych. To wymaga tak e zweryfikowania i uporz dkowania efektów pracy
biegłych s dowych. W ostatnich kilku latach szczególnie du

aktywno ć w tym kierunku

obserwuje się ze strony ojców zaanga owanych w spór s dowy z matkami o opiekę
nad dziećmi.
Specjali ci zajmuj cy się t problematyk zdaj sobie sprawę, jak trudny jest to obszar
podejmowania decyzji. Autorka stawia sobie za cel przedstawienie podstawowych
standardów

opiniowania

psychologicznego

w

tego

typu

sprawach.

Wyst pienie

skoncentrowane będzie na aspektach opiniowania specyficznych dla problematyki
rozstrzygania o zakresie uregulowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi w sytuacjach, gdy
obydwoje rodzice d

do aktywnego udziału w ich wychowaniu. Przedstawione zostan

najwa niejsze kwestie dotycz ceŚ
1/ zakresu kompetencji biegłego psychologa,
2/ problemów, które powinny zostać zbadane, aby odpowiedzieć na pytania s du,
3/ sposobu gromadzenia materiału, jego analizy i interpretacji (ze szczególnym rozwa eniem
dopuszczalno ci stosowanych metod psychologicznych),
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4/ charakteru relacji biegły-badani (zwłaszcza pułapek natury etycznej),
5/ sposobu formułowania opinii pisemnej,
6/ składania opinii ustnej.
Szczególny nacisk poło ony zostanie na problemy, które s

przedmiotem kontrowersji

między biegłymi a stronami procesu, między biegłymi a s dem, a tak e pomiędzy samymi
biegłymi.
Słowa kluczoweŚ opiniowanie psychologiczne, władza rodzicielska

3. Magdalena Przysta ska, Monika Zielona-Jenek
Opiniowanie psychologiczno-seksuologiczne sprawców czynów pedofilnych
Przygotowanie s dowej opinii psychologiczno-seksuologicznej na temat oskar onego o czyn
pedofilny stanowi spore wyzwanie dla diagnosty. Zwi zane jest to z kilkoma względamiŚ
1. funkcj , jak pełni opinia biegłych w strukturze wnioskowania organów procesowych
(opinia jest jedn z przesłanek do dokonania ustale faktycznych, czyli okre lenia prawdy i na
tej podstawie, podejmowania decyzji procesowych), 2. zwi zanych z tym oczekiwa
kierowanych

wobec

psychologa-seksuologa

prawdopodobnych), 3. specyfik

(np.

kontaktu z osob

dostarczania
opiniowan

wniosków

(często nieufn

wysoce
wobec

diagnosty, poddaj c się badaniu nie w pełni dobrowolnie, podejmuj c szereg strategii
autoprezentacyjnych).

Opisany

kontekst

znacz co

utrudnia

przebieg

procesu

diagnostycznego, na ró nych jego etapachŚ doboru u ytecznych narzędzi diagnostycznych,
budowy kontaktu i podstawowej współpracy z badanym, zbierania danych, ich interpretacji
oraz integracji. Realizacja tak zakre lonego zadania opiera się na odpowiednich
kompetencjach diagnosty a tak e wskaza etyki zawodowej. Wymaga jednak równie często
mo liwo ci odwołania się do do wiadczenia, kluczowego dla wyborze szczegółowych
rozwi za

w zadaniu diagnostycznym. W oparciu o do wiadczenia pracy własnej oraz

zespołu pozna skich biegłych, z którymi autorki referatu współpracuj w bie cej pracy,
przedstawiony zostanie model opiniowania podejrzanych lub oskar onych o czyn pedofilny.
Model zawiera strategie doboru

ródeł danych i narzędzi diagnostycznych, interpretacji

wyników i wnioskowania oraz przedstawiania efektów pracy organom zlecaj cym opinię.
Omówione zostan równie strategie zwiększenia prawdopodobie stwa trafno ci wniosków
diagnostycznych, w tym przyjęty sposób podziału zada
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w zespole opiniuj cym oraz

kole e ska superwizja. Przedstawione zostan

tak e takie obszary problemowe, które

wymagaj dalszej pracy nad ulepszeniem rozwi za .
Słowa kluczoweŚ diagnozowanie, pedofilia

4. Teresa Ja kiewicz-Obydzi ska, Ewa Wach
Opiniowanie psychologiczne w sprawach dotycz cych zezna

wiadków

Problemy zwi zane z psychologiczn ekspertyz dotycz c zezna
latach przedmiotem wielu opracowa

wiadków s w ostatnich

naukowych publikowanych zarówno w literaturze

psychologicznej, jak i prawniczej. Badania psychologiczne w tym zakresie koncentruj się
przede wszystkim na ustalaniu specyficznych wła ciwo ci procesów spostrzegania i pamięci
w warunkach eksperymentalnych, które nie zawsze przekładaj się wprost na okoliczno ci
zdarzenia, w którym wiadek uczestniczył i którego dotyczy składana przez niego relacja.
Znacznie mniej miejsca zajmuj prace po więcone zasadom opracowywania opinii zlecanej
biegłym przez organy wymiaru sprawiedliwo ci. Warto przy tym podkre lić, e ze względu
na ró norodne uwarunkowania zezna , trudno wiadków uznać za grupę homogeniczn ,
wobec której obowi zuj

zawsze te same, jednolite zasady postępowania. Niektóre

specyficzne kategorie wiadków (nie bez znacz cego wkładu psychologów zreszt ) s ju
obecnie uwzględniane w obowi zuj cych regulacjach prawnych (np. małoletni wiadkowie
pokrzywdzeni), które dopuszczaj

np. szczególne warunki ich przesłuchania, a tak e

obligatoryjne zasięganie opinii biegłych psychologów. Nadal jednak w praktyce współpracy
psychologów z wymiarem sprawiedliwo ci obserwuje się wiele nieporozumie i kontrowersji,
które utrudniaj wła ciw ocenę opinii biegłych przez organ zlecaj cy, a w konsekwencji
prowadz do odrzucania opinii, powtarzania bada tych wiadków przez innych biegłych.
Jednocze nie nierzadko zarówno okoliczno ci przesłucha , jak i przeprowadzanych przez
biegłych bada budz w tpliwo ci natury etycznej. Źo podstawowych obszarów kontrowersji
pomiędzy prawnikami i psychologami nale y ci gle jeszcze przedmiot i zakres opinii
wskazywany w postanowieniu organu zlecaj cego, nieadekwatna ocena opinii i pochopne
decyzje zasięgania kolejnej, zamiast zlecenia biegłemu jej uzupełnienia. Najczęstsze
przyczyny kwestionowania opinii, wskazywane ogólnie jako zarzuty „niepełno ci”
i „niespójno ci”, s

konsekwencj

przede wszystkim nieprzestrzegania przez biegłych

podstawowych zasad i procedur opracowywania diagnozy psychologicznej dla potrzeb
wymiaru sprawiedliwo ci. Standardy te dotycz kolejnoŚ warunków przesłuchania i badania
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wiadka (ocena jego mo liwo ci udziału w przesłuchaniu, zgoda

wiadka na badanie

psychologiczne), ustalania zakresu badania, nie zawsze wynikaj cego bezpo rednio z tre ci
postanowienia (np. wywiady z innymi ni

wiadkowie osobami). Istotne s tu zwłaszcza

zasady zbierania dostępnych i niezbędnych do wydania opinii informacji (np. w sprawach
podejrzenia przemocy seksualnej ze strony osób najbli szych – konieczno ć diagnozy
struktury i relacji w rodzinie). Standardy obejmuj te rodzaj i adekwatno ć zastosowanych
metod, a tak e sposób pisemnego sformułowania opinii i wniosków ko cowych.
Słowa kluczoweŚ zeznania, ekspertyza psychologiczna, standardy opiniowania

5. Agnieszka Ha , Tomasz Rajtar
Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach nieletnich
W wyst pieniu omówione zostan najwa niejsze trudno ci diagnostyczne, z jakimi w swojej
pracy spotyka się biegły psycholog wydaj cy opinie w sprawach nieletnich. Z punktu
widzenia potrzeb s du obejmuj oneŚ diagnozę asocjalno ci, prognozę kryminologiczn ,
wskazania

dotycz ce

oddziaływa

korekcyjnych

(resocjalizacyjnych,

leczniczo-

wychowawczych) oraz ocenę szansy ich skuteczno ci. Rozstrzygnięcie tych kwestii wymaga
od biegłego wyja nienia psychologicznych mechanizmów le cych u podstaw czynów
niezgodnych z prawem. Kwestia ta powoduje pewne trudno ci diagnostyczne, z bada
nad uwarunkowaniami

przestępczo ci

nieletnich

wynika

bowiem,

i

populacja

ta

charakteryzuje się du ym psychologicznym zró nicowaniem. Na konkretne zachowania
przestępcze młodych ludzi mog więc wpływać zarówno zmienne sytuacyjne, jak i działaj ce
w przeszło ci czynniki rozwojowo-wychowawcze. Tak e zachodz ce w Polsce w ostatnich
latach zmiany społeczno-ustrojowe maj z psychologicznego punktu widzenia istotny wpływ
na wychowanie, rozwój i kształtowanie się osobowo ci młodych ludzi czy prze ywane przez
nich konflikty wewnętrzne. Źlatego te nieuwzględnianie powy szych czynników w procesie
opiniodawczym oraz przenoszenie na nieletnich prawidłowo ci i norm dotycz cych
opiniowania w sprawach dorosłych sprawców mo na uznać za powa ny bł d diagnostyczny.
Inn kwesti , w której brak zgodno ci w ród psychologów, jest zasadno ć u ywania terminu
„osobowo ć” w odniesieniu do osób objętych Ustaw o postępowaniu z nieletnimi (w wieku
13-ń8 lat). Istnieje zgodno ć, e w przypadku górnej granicy tego przedziału wiekowego
mo na ju mówić o stosunkowo ukształtowanej osobowo ci, brak jej jednak w odniesieniu
do osób w wieku ń3-ń4 lat. Konsekwencj tego jest kolejna w tpliwo ć, tzn. czy biegły
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psycholog dokonuj cy oceny stopnia demoralizacji, okre lenia prognozy kryminologicznej
i proponuj cy wskazówki resocjalizacyjne, w opinii psychologicznej dotycz cej nieletniego
mo e posłu yć się terminem „zaburzenie osobowo ci”. Na jakiej podstawie mo na dokonać
rzetelnej diagnozy i w jakim zakresie odwoływać się do mechanizmów prowadz cych
do zaburze

osobowo ci? W wyst pieniu poruszone zostan równie kwestie czynników

ryzyka pojawienia się zaburze

przystosowania nieletnich (w tym te

w odniesieniu

do antyspołecznych i psychopatycznych zaburze osobowo ci) oraz czynników ochronnych,
które maj zapobiegać tym nieprawidłowo ciom.
Słowa kluczoweŚ opiniowanie psychologiczne, nieletni

6. Danuta Rode
Teoretyczne i metodologiczne problemy psychologicznego opiniodawstwa s dowego
w sprawach dotycz cych przemocy w rodzinie (art. 207)
Celem pracy jest przedstawienie problemów psychologicznego opiniodawstwa s dowego
w sprawach dotycz cych przemocy w rodzinie (art. 2Ń7§) wynikaj cych z niejednorodnych
kryteriów teoretycznych słu cych do osadzenia przedmiotu bada w okre lonej konstrukcji
teoretycznej i co za tym idzie ustalenia odpowiedniej struktury procesu badawczego. Biegły
wykonuj cy ekspertyzę psychologiczno-s dow

w sprawach dotycz cych przemocy

w rodzinie staje przed problemem wyja nienia w naukowo poprawnej terminologii
dysfunkcjonalno ci mechanizmów psychologicznych doprowadzaj cych do aktów przemocy.
Musi więc opisać i wyja nić w trybie post factum zachowanie sprawcy przemocy, wyja nić je
w warstwie etiologicznej, pozostaj c w spójno ci teoretycznej pojęć opisu z konstruktami
wyja niania

psychologicznego.

Niestety

odkrywanie

mechanizmów

przyczynowo

skutkowych przemocy natrafia na problemy zwi zane z operacjonalizacj

definicji

krzywdzenia i brakiem spójnej teorii w podej ciu do opisu istotnych elementów składaj cych
się na dysfunkcję mechanizmów regulacyjnych zachowa przemocowych.
Celem podrzędnym jest przedstawienie przesłanek teoretycznych i metodologicznych
w modelu diagnozy przemocy w rodzinie w obszarze psychologicznego opiniodawstwa
s dowego.
Słowa kluczoweŚ opiniowanie psychologiczne, przemoc w rodzinie
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Sympozjum nr 43: WYBRANE METODY TERAPII OPARTEJ NA DOWODACH
EMPIRYCZNYCH
Organizator:
Jadwiga Maria Jaraczewska
Akademia Motywacji
Dyskutant:
Anna Bui Ngoc
Prywatna praktyka: Psychoterapia Anna Bui Ngoc

Streszczenie sympozjum:
Tematem sympozjum będzie przedstawienie zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej
i dialogu motywuj cego w szerokim spektrum zaburze jako terapii opartych na dowodach
naukowych. Certyfikowani terapeuci podziel

się do wiadczeniami z pracy klinicznej

z pacjentami z ró nymi rozpoznaniami i w ró nym wieku. Wyst pienia prelegentów będ
okazj

do zobrazowania dynamiki rozwoju terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu

motywuj cego w Polsce. Prelegenci podziel

się obserwacjami klinicznymi z pracy

ww. metodami oraz najnowszymi wynikami bada na temat ich skuteczno ci w dziedzinie
terapii uzale nie , zaburze od ywiania, terapii dzieci i młodzie y, terapii osób chorych
somatycznie i psychotycznie. Wachlarz poruszanych tematów pozwoli na ukazanie specyfiki
zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej i terapii motywuj cej. Sympozjum będzie
interesuj ce dla studentów, naukowców i klinicystów.
Słowa kluczoweŚ terapia oparta na dowodach empirycznych, terapia poznawczobehawioralna, dialog motywuj cy
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Wyst pieniaŚ
1. Jadwiga Maria Jaraczewska
Akademia Motywacji
Terapia oparta na dowodach w uzale nieniach
2. Olga Olszewska
Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Toruniu
Rola terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywuj cego w leczeniu
zaburze od ywiania
3. Małgorzata Adamczyk-Zientara
„Pomoc w zmianie”, Warszawa
Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z chorymi somatycznie

4. Anna Derwich
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu
Akademia My li i źmocji w Warszawie
Terapia zaburze l kowych u dzieci i młodzie y
5. Artur Wi niewski
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Terapia poznawczo-behawioralna psychoz

Streszczenia wyst pie Ś
1. Jadwiga Maria Jaraczewska
Terapia oparta na dowodach w uzale nieniach
Podczas wyst pienia „Terapia oparta na dowodach w uzale nieniach” zostanie omówiona
kwestia terapii uzale nie
i szczegółowych ocen. Źu

w Polsce, która jest obecnie w fazie dynamicznych zmian
wagę przywi zuje się do skuteczno ci i efektywno ci

finansowej, co w znacznym stopniu wpływa na znacz ce zmiany w podej ciu do terapii.
Podczas wyst pienia zaprezentowane zostan przykłady bada i interwencji terapeutycznych
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opartych na dowodach, tj. terapii stosowanych w uzale nieniach, których skuteczno ć została
potwierdzona w poprawnie prowadzonych badaniach naukowych.
Słowa kluczoweŚ terapia oparta na dowodach, uzale nienia

2. Olga Olszewska
Rola terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywuj cego w leczeniu zaburze
od ywiania
Zaburzenia od ywiania s

jednymi z najtrudniejszych problemów w praktyce lekarza

psychiatry i psychologa klinicznego. Cały czas trwaj poszukiwania skutecznych metod ich
leczenia. W wyst pieniu zostanie omówione zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej
oraz dialogu motywuj cego w leczeniu anoreksji, bulimii i atypowych zaburze jedzenia.
Metody te maj nie tylko udokumentowan skuteczno ć, ale te s mo liwe do zastosowania
w ró nych formatach leczenia – jako element terapii wielomodalnej, uwzględniaj cej
równoległe stosowanie innych form terapii lub te jako terapia podstawowa.
Słowa kluczoweŚ terapia poznawczo-behawioralna, dialog motywuj cy, zaburzenia
od ywiania

3. Małgorzata Adamczyk-Zientara
Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z chorymi somatycznie
W trakcie wyst pienia zostan omówione potencjalne korzy ci i sposoby zastosowania terapii
poznawczo-behawioralnej (TPB) w pracy z osobami chorymi somatycznie. Zaprezentowany
zostanie zarówno ogólny model TPB dla chorych somatycznie z uwzględnieniem
specyficznych obszarów diagnozy i terapii, jak równie

przykłady zastosowania TPB

w przypadku specyficznych chorób i problemów zdrowotnych. Zostan tak e przedstawione
wybrane badania dotycz ce skuteczno ci takich interwencji.
Słowa kluczoweŚ psychoterapia poznawczo-behawioralna, chorzy somatycznie
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4. Anna Derwich
Terapia zaburze l kowych u dzieci i młodzie y
Podczas wyst pienia „Terapia zaburze lękowych u dzieci i młodzie y” zostanie omówiona
kwestia pomocy dla dzieci i młodzie y z zaburzeniami lękowymi w Polsce, na tle obecnych
zmian w systemie edukacji i w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zaprezentowany zostanie równie przegl d wybranych bada i interwencji terapeutycznych
opartych na dowodach, tj. terapii stosowanych w zaburzeniach lękowych u dzieci
i młodzie y, których skuteczno ć została potwierdzona w poprawnie prowadzonych
badaniach naukowych.
Słowa kluczoweŚ zaburzenia lękowe, dzieci i młodzie , terapia

5. Artur Wi niewski
Terapia poznawczo-behawioralna psychoz
Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) stała się metod rekomendowan z protokołach
terapeutycznych leczenia ró nych zaburze psychicznych, w ostatnich latach pojawiła się
równie jako sposób pomocy pacjentom ze z psychozami w przebiegu m.in. schizofrenii, jako
uzupełnienie i potencjalizacja farmakoterapii. Mimo wprowadzenia wielu nowych leków
przeciwpsychotycznych

skuteczno ć

leczenia

niesatysfakcjonuj ca. St d standardy leczenia zaburze

schizofrenii

nadal

pozostaje

psychotycznych w wielu krajach

obejmuj oddziaływania psychoterapeutyczne, w ród których najczę ciej sugerowana jest
CBT. Stosowane modele terapeutyczne CBT psychoz zostały opracowane przez
D. G. Kingdona i Ź. Turkingtona, a ich skuteczno ć została potwierdzona w badaniach
dotycz cy pierwszego epizodu psychotycznego, podwójnej diagnozy, wgl du i współpracy
w leczeniu, zapobieganiu nawrotom.
Słowa kluczoweŚ psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoza
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Sympozjum nr 44: ORIENTACJA POZYTYWNA – ISTOTA, GENEZA, FUNCJE
Organizator:
Piotr Ole
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dyskutant:
Mariola Łaguna
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie sympozjum:
Tematem przewodnim sympozjum jest orientacja pozytywna, czyli względnie stała tendencja
do dokonywania pozytywnych ewaluacji siebie, swojego ycia oraz przyszło ci. Aczkolwiek
istnienie pozytywnej orientacji, która stoi u podstaw samooceny, optymizmu oraz
zadowolenia z ycia, wydaje się dobrze potwierdzone empirycznie, jej ródła, znaczenie
w yciu oraz funkcje, jakie pełni nie s jeszcze w pełni zrozumiałe. Celem sympozjum jest
w zwi zku z tym próba refleksji nad orientacj pozytywn z perspektywy ró nych nurtów
psychologii, głównie osobowo ci oraz psychologii społecznej. Podstawowe problemy, które
chcieliby my poruszyć w trakcie sympozjum dotycz tego, (ń) czy w wietle aktualnego stanu
wiedzy, mo na i warto mówić o orientacji pozytywnej jako ogólnym czynniku wyja niaj cym
większo ć ocen odnoszonych do siebie, swojego ycia i przyszło ci, (2) jakie mechanizmy
mog być odpowiedzialne za rozwój orientacji pozytywnej, (3) jaki jest jej status teoretyczny
w wietle innych podobnych konstruktów obecnych w psychologii (np. ekstrawersji, czy te
pozytywnej emocjonalno ci) oraz (4) jakie mo e być jej znaczenie adaptacyjne.
Słowa kluczoweŚ orientacja pozytywna, psychologia osobowo ci, psychologia społeczna
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Wyst pieniaŚ
1. Piotr Ole
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Natura i warto ć adaptacyjna orientacji pozytywnej
2. Kinga Lachowicz-Tabaczek1, Beata Bajcar2
1

Uniwersytet Wrocławski

2

Politechnika Wrocławska

Czy osoby o niskiej samoocenie przejawiaj orientacj pozytywn ? Znaczenie
perspektywy temporalnej
3. Małgorzata Sobol-Kwapi ska, Tomasz Jankowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pozytywna orientacja jako predyktor optymalnej perspektywy temporalnej
4. Łukasz Roland Miciuk, Agnieszka Laskowska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Orientacja pozytywna a Pi cioczynnikowy Model Osobowo ci
5. Małgorzata Bojarska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Orientacja pozytywna a orientacja negatywna

Streszczenia wyst pie Ś
1. Piotr Ole
Natura i warto ć adaptacyjna orientacji pozytywnej
Orientacja pozytywna to według Caprary wspólny czynnik wyja niaj cy współzmienno ć
samooceny, zadowolenia z ycia i optymizmu. Ma on charakter w znacznej czę ci wrodzony
i du e znaczenie w adaptacyjnym funkcjonowaniuŚ podejmowaniu celów, planowaniu
przyszło ci, ocenie jako ci ycia. Referat po więcony jest trzem kwestiom. Po pierwsze,
strukturze orientacji pozytywnej jako ukrytej zmiennej obejmuj cej szerszy zakres
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wska ników od trzech podanych przez autora koncepcji. Po drugie, korespondencji orientacji
pozytywnej z cechami osobowo ci, przekonaniem o własnej skuteczno ci i innymi
zmiennymi. Po trzecie, specyfice orientacji pozytywnej na poziomie interpretacji
psychologicznej – czym jest, jaka jest jej geneza i uwarunkowania, oraz znaczenie
w adaptacji?
Słowa kluczoweŚ orientacja pozytywna, struktura, zmienne psychologiczne, warto ć
adaptacyjna

2. Kinga Lachowicz-Tabaczek, Beata Bajcar
Czy osoby o niskiej samoocenie przejawiaj

orientacj

pozytywn ? Znaczenie

perspektywy temporalnej
Orientacja pozytywna jest konstruktem obejmuj cym trzy podstawowe dyspozycjeŚ
samoocenę, optymizm i zadowolenia z ycia (Caprara, 2ŃŃ9). Wyniki bada wskazuj na jej
stabilno ć w czasie i znaczny stopie

odziedziczalno ci. Mo na by więc s dzić,

e rozwinięcie jej jest trudne lub wręcz niemo liwe, przez co pozostaje ona udziałem jedynie
tych osób, które posiadaj sprzyjaj ce predyspozycje. Istniej jednak pewne mo liwo ci
oddziaływania na orientację pozytywn

– jak się okazuje, podlega ona zmianom wraz

z nabywaniem poczucia samoskuteczno ci (Caprara, 2ŃŃ9). Pozostaje jednak pytanie, czy
zale no ć ta występuje jedynie u osób o ju wysokiej orientacji pozytywnej (u których
wzrasta ona dodatkowo pod wpływem podwy szonej samoskuteczno ci), podczas gdy u osób
o niskiej orientacji pozytywnej nie ulega ona zmianie. W niniejszym badaniu zamierzano
sprawdzić, czy mo liwe jest podwy szenie nastroju oraz chwilowej samooceny (zało ono,
e stanowi

one chwilowe aspekty orientacji pozytywnej) u osób o niskiej samoocenie

(a więc tych, które posiadaj pozytywn orientację w niskim stopniu, jako dyspozycję).
Zakładano, e chwilowe aspekty orientacji pozytywnej u osób o niskiej samoocenie mog
ulec podwy szeniu poprzez my lenie o przyszło ci. Przewidywano,

e koncentracja

na przyszło ci (zwłaszcza odległej), powinna pozwolić osobom o niskiej samoocenie
na zdystansowanie się wobec swojego aktualnego Ja i dokonanie wy szej oceny swojego
przyszłego Ja, a poprzez to na podniesienie chwilowej samooceny i nastroju. Ze względu
na to, e osoby o wysokiej samoocenie wysoko oceniaj swoje aktualne Ja, nie będ chciały
dystansować się wobec niego i ró nice pomiędzy ich ocen aktualnego i przyszłego Ja nie
będ

tak wyra ne jak u osób o niskiej samoocenie. St d te
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w ich przypadku wzrost

samooceny i nastroju po dokonaniu oceny swojego przyszłego Ja nie powinien być tak
znacz cy. W celu weryfikacji tych przewidywa przeprowadzono badanie (K=ń47, M=66ś
w wieku 19-24 lata), w którym sprawdzano, czy samoocena modyfikuje ocenę siebie
w bli szej i w dalszej przyszło ci (ocena dotyczyła takich aspektów ycia, jak umiejętno ci,
kariera zawodowa i status społeczny). Następnie sprawdzano prze ywany przez badanych
afekt i ich chwilow samoocenę. Rezultaty hierarchicznej analizy regresji pokazały, e na
pozytywno ć ocen siebie w przyszło ci istotny wpływ ma interakcja samooceny i długo ci
dystansu czasowego (bliska vs odległa przyszło ć). Okazało się, e tylko u osób o niskiej
samoocenie ocena przyszłego Ja w dalszej perspektywie jest istotnie wy sza ni w bli szej
perspektywie czasowej, podczas gdy osoby o wysokiej samoocenie oceniaj siebie tak samo
pozytywnie w bli szej i w dalszej przyszło ci. Ponadto, rezultaty analizy moderowanej
mediacji wykazały, e jedynie u osób o niskiej samoocenie wzrost ocen siebie w miarę
wzrostu perspektywy czasowej wi e się pozytywnie ze wzrostem nastroju i samooceny jako
stanu. Mo na więc stwierdzić, e osoby o niskiej samoocenie przejawiaj afektywne aspekty
orientacji pozytywnej my l c o sobie w odległej przyszło ci. Przykład tych osób pokazuje
tym samym, e mo liwe jest podnoszenie przynajmniej chwilowych aspektów orientacji
pozytywnej (je eli oczywi cie, podobnie jak w przypadku samooceny, mo na mówić
zarówno o dyspozycyjnej, jak i chwilowej orientacji pozytywnej), nawet u osób
posiadaj cych j w niskim stopniu, jako dyspozycję.
Słowa kluczoweŚ orientacja pozytywna, samoocena, perspektywa temporalna

3. Małgorzata Sobol-Kwapi ska, Tomasz Jankowski
Pozytywna orientacja jako predyktor optymalnej perspektywy temporalnej
Przedmiotem prezentacji jest zale no ć między pozytywn
perspektyw

orientacj

a optymaln

temporaln . Pozytywna orientacja jest definiowana przez Caprarę, jako

podstawowa tendencja do pozytywnej oceny siebie, swojego ycia oraz przyszło ci. Według
Zimbardo, optymalna perspektywa temporalna to silna pozytywna orientacja retrospektywna,
poł czona z umiarkowan orientacj hedonistyczn , umiarkowan orientacj prospektywn ,
słab orientacj

retrospektywn

negatywn

i słab orientacj

fatalistyczn . Zastosowane

zostały skale RSźS, SWLS i LOT-R, jako wska niki pozytywnej orientacji oraz
kwestionariusz ZTPI, do zbadania perspektywy czasowej. Badan grupę stanowiło ń85 osób
w wieku od ń5 do 82 lat. Analiza korelacji kanonicznych ujawniła istotni i silny zwi zek
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między pozytywn orientacj , a optymaln perspektyw czasow . Wyniki mo na uznać
za empiryczne potwierdzenie koncepcji optymalnej perspektywy czasowej. Sugeruj one
równie ,

e podstawowa tendencja do pozytywnej oceny

ycia rozszerza się na czas

psychologiczny.
Słowa kluczoweŚ orientacja pozytywna, perspektywa temporalna

4. Łukasz Roland Miciuk, Agnieszka Laskowska
Orientacja pozytywna a Pi cioczynnikowy Model Osobowo ci
W czasach rozkwitu psychologii pozytywnej prowadzone s liczne badania nad optymalnym
funkcjonowaniem ludzi, którego ródeł mo na szukać m.in. w specyficznych wła ciwo ciach
jednostek wynikaj cych z ich osobowo ci. Zgodnie z Modelem Pięcioczynnikowym Costy
i McCrae istnieje 5 cech osobowo ciŚ neurotyczno ć, ekstrawersja, otwarto ć, ugodowo ć
i sumienno ć. S to wzorce zachowa powtarzaj ce się w ró nych sytuacjach i wiele bada
naukowych potwierdza ich stabilno ć i odziedziczalno ć. Poza ustalonymi wzorcami
zachowa , wydaje się, e istniej równie pewne wzorce do wiadczenia, a jednym z nich jest
tzw. pozytywna orientacja pozytywna – ukryty czynnik wyja niaj cy znaczn

cze ć

zmienno ci trzech wa nych zmiennychŚ samooceny, optymizmu i satysfakcji z ycia. Innymi
słowy pozytywna orientacja to podstawowa tendencja do spostrzegania i warto ciowania
pozytywnych aspektów ycia, przyszło ci i samego siebie. Celem badania było sprawdzenie,
w jaki sposób orientacja pozytywna wi e się z cechami osobowo ci. Źwustu studentów
z całej Polski (ń9-31 lat) przebadano za pomoc kwestionariuszyŚ SźS (Skala Samooceny,
Rosenberg), SWLS (Skala Satysfakcji z yciaś Źiener, źmmons, Larson i żriffin), LOT-R
(Test Orientacji

yciowejś Scheier, Carver i Bridges), Inwentarza Osobowo ci NźO-FFI

(Costa i McCrae), GSES (Skala Uogólnionej Własnej Skuteczno ciś Schwarzer i Jeruzalem),
PANAS-X (Skala Pozytywnego i Negatywnego Afektu – Wersja Rozszerzona; Watson
i Clark) i SCS (Skala Klarowno ci Koncepcji Siebieś Campbell, Trapnell, Heine, Katz,
Lavallee i Lehman). Dane opracowano za pomoc

analizy konfirmacyjnej, korelacji

kanonicznych i analizy regresji. Uzyskane wyniki potwierdziły podstawowy model orientacji
pozytywnej. Stwierdzono, e pozytywna orientacja wykazuje bardzo silny zwi zek (62%
wspólnej wariancji) ze struktur osobowo ci (cechy istotneŚ neurotyczno ć, ekstrawersja
i sumienno ć). Wykazano równie , e pozytywne emocje s czę ciowym mediatorem relacji
pomiędzy ekstrawersj

a orientacj

pozytywn . Źalsze analizy dowiodły trafno ci
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przyrostowej orientacji pozytywnej – posiada ona istotne, dodatkowe w stosunku do cech
znaczenie w wyja nianiu niektórych zmiennych zwi zanych z szeroko rozumianym „self”,
takich jak klarowno ć koncepcji siebie i poczucie własnej skuteczno ci. Uzyskane wyniki
przemawiaj za zasadno ci prowadzenia kolejnych bada

nad relacj między orientacj

pozytywn a osobowo ć.
Słowa kluczoweŚ orientacja pozytywna, model pięcioczynnikowy, osobowo ć

5. Małgorzata Bojarska
Orientacja pozytywna a orientacja negatywna
Orientacja pozytywna to pozytywne podej cia do przyszło ci, ycia i siebie. Ł czy optymizm,
zadowolenie z ycia i samoocenę w czynnik wy szego rzędu. Celem badania była eksploracja
składników orientacji pozytywnej, sprawdzenie czy istnieje jej „negatywny” odpowiednik
oraz zbadanie czy konstrukty te stanowi niezale ne zmienne czy dwa bieguny tego samego
czynnika. Zało ono, i na orientację pozytywn składa się optymizm, zadowolenie z ycia,
samoocena, poczucie własnej skuteczno ci, zaanga owanie w

ycie i samowspółczucie,

a na orientację negatywn Ś poczucie beznadziejno ci, martwienie się i ruminacje oraz,
i konstrukty te s niezale ne. W badaniu wzięło udział ńŃŃ osób (5Ń % mę czyzn), w wieku
od 29 do 5Ń lat. Badanie polegało na wypełnieniu zestawu kwestionariuszy: Testu Orientacji
yciowej, Skali Satysfakcji z
Zaanga owania w

ycia, Skali Uogólnionej Własnej Skuteczno ci, Skali

ycie, Skali Samooceny Rosenberga, Skali Samowspółczucia, Skali

Poczucia Beznadziejno ci, Kwestionariusza Oceny Martwienia Się, Skali Refleksji-Ruminacji
oraz

Kwestionariusza

Ruminacji.

Przeprowadzona

analiza

potwierdziła

istnienie

dwubiegunowych wymiarówŚ orientacji pozytywnej i negatywnej. W skład orientacji
pozytywnej, obok optymizmu, zadowolenia z
skuteczno ci,

zaanga owania

w

ycie

weszło

ycia, samooceny, poczucia własnej
niskie

poczucie

beznadziejno ci,

za do orientacji negatywnej, obok martwienia się i ruminacji, niskie samowspółczucie.
Słowa kluczoweŚ orientacja pozytywna, orientacja negatywna, osobowo ć
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Sympozjum nr 45: INŹYWIŹUALNź I SPOŁźCZNź ASPźKTY
ŻUNKCJONOWANIA źMOCJONALNźżO. CZ

Ć II

Organizator:
Źorota Szczygieł
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Dyskutant:
Aleksandra Jasielska
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie sympozjum:
źmocje uznawane s

za jeden z kluczowych mechanizmów ludzkiego funkcjonowania

i przystosowania do wymaga otoczenia. Źzięki skoordynowanym zmianom psychologicznofizjologicznym dochodzi do powstania spójnej reakcji, umo liwiaj cej adaptację i efektywne
zachowanie, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Znaczenie emocji
mo na analizować z dwóch współzale nych perspektyw. W pierwszym ujęciu chodzi przede
wszystkim o funkcje, jakie procesy emocjonalne pełni dla jednostki, w ujęciu drugim o sens,
jaki jednostka nadaje swoim do wiadczeniom emocjonalnym. Obydwa aspekty będ
przedmiotem prezentacji i dyskusji w ramach sympozjum. Prelegenci występuj cy
w pierwszej jego czę ci podejm tematykę zwi zan ze statyczn charakterystyk prze ycia
emocjonalnego zwi zan

z kontekstem indywidualnym. Będ

to zagadnienia dotycz ce

kolejnoŚ zara enia afektywnego, emocjonalno ci sennej, tonu afektywnego, przetwarzania
emocjonalnego i konotacji emotywnej. W drugiej czę ci sympozjum tematem wiod cym
będzie dynamiczny aspekt funkcjonowania emocjonalnego i jego konsekwencje społeczne.
Wyst pienia dotyczyć będ

następuj cych zagadnie Ś opanowywania trwogi, dynamiki

uwagi, organizacji pamięci roboczej, poznawczych konsekwencji regulacji emocji.
Słowa kluczowe: funkcjonowanie emocjonalne, konsekwencje społeczne
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Wyst pieniaŚ
1. Małgorzata St pie -Nycz1, Irmina Rostek2
1

Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie

2

Akademia Ignatianum w Krakowie

Uwaga na emocje. Regulacja emocji a funkcjonowanie uwagi w okresie
wczesnego dzieci stwa
2. Lech Kaczmarek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Regulacja emocji a pami ć robocza
3. Romana Kadzikowska-Wrzosek
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Autonomiczny vs nieautonomiczny tryb kontroli działania a regulacja emocji
4. Łukasz Baka
Akademia im. Jana Źługosza w Częstochowie
Jak trwoga to... na zakupy. O zachowaniach konsumenckich w wietle teorii
opanowania trwogi

5. Agata Wytykowska-Kaczorek
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Nie psuj mi dobrego nastoju. Inteligencja emocjonalna jako cecha a regulacja
emocji
6. Tomasz Maruszewski, Źorota Szczygieł
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Poznawcze koszty tłumienia ekspresji emocji – mediacyjna rola negatywnego
afektu
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Małgorzata St pie -Nycz, Irmina Rostek
Uwaga na emocje. Regulacja emocji a funkcjonowanie uwagi w okresie wczesnego
dzieci stwa
Wyłaniaj ca się w okresie wczesnego dzieci stwa zdolno ć do samoregulacji mo e być
rozpatrywana

w

kontek cie

dwóch

wymiarów

temperamentuŚ

reaktywno ci

oraz

samoregulacji (Rothbart, Bates, ń998). Szczególnie istotny w tym zakresie jest następuj cy
pod koniec pierwszego roku

ycia rozwój aktywnej kontroli zachowania, powi zany

z funkcjonowaniem sieci uwagi zarz dczej (Rueda, Posner, Rothbart, 2ŃŃ5), który pozwala
na przej cie od bardziej reaktywnej (opartej na reaktywnych emocjach) do aktywnej kontroli
zachowania. Zale no ci pomiędzy regulacj emocji a regulacj uwagi potwierdzaj równie
badania longitudinalne (Feldman, 2ŃŃ9). Celem wyst pienia jest prezentacja wyników bada
podłu nych nad zwi zkami między funkcjonowaniem uwagi i regulacj emocji w okresie
wczesnego dzieci stwa.
W badaniach wzięło udział 3ńŃ dzieci, ń7Ń chłopców i ń4Ń dziewczynek. Źzieci badano
trzykrotnieŚ w wieku ń2, ń8 oraz 24 miesięcy. W pierwszym etapie bada oceniano przejawy
regulacji emocji w sytuacji frustracji po zabraniu zabawki (Braungart-Rieker, Stifter, 1996)
oraz procesy regulacji uwagi (oceniano umiejętno ć skupienia się na danej aktywno ci oraz
trwało ć uwagi (fluktuację epizodów skupienia i rozproszenia uwagi)). W wieku ń8. miesięcy
przeprowadzono zadanie odraczania gratyfikacji, w trakcie którego oceniano między innymi
zdolno ć do stosowania strategii uwagowych (np. odwracanie uwagi, skupianie uwagi
na innych obiektach) w trakcie czekania na nagrodę. W wieku 24, miesięcy ponownie
analizowano przejawy regulacji emocji w sytuacji frustracji. Źodatkowo, gdy dzieci były
w wieku 26. miesięcy, rodzice wypełnili Kwestionariusz Zachowa

Małego Dziecka

(Putnam, Gartstein, Rothbart, 2ŃŃ6), badaj cy trzy wymiary temperamentuŚ negatywn
emocjonalno ć, aktywn kontrolę oraz surgencję/ekstrawersję.
Analizuj c wyniki pierwszego etapu bada

stwierdzono,

e dwa wska niki reakcji

emocjonalnych (natę enie i latencja) wi zały się z umiejętno ci skupiania uwagi. Źzieci,
które przejawiały wy szy poziom skupienia uwagi, w sytuacji frustracji reagowały ni szym
natę eniem negatywnych emocji (r=-0,23; p<0,ŃŃń), które ponadto cechowały się wy sz
latencj (r=Ń,21; p<0,ŃŃń). Zale no ć w tym samym kierunku, choć słabsz , obserwowano
tak e dla wska nika trwało ci uwagi (odpowiednio r=-0.14; p=0,015 oraz r=0,12; p=0,026).
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Uzyskane w układzie poprzecznym wyniki wskazuj zatem na pozytywny zwi zek pomiędzy
zdolno ci dzieci do regulacji własnych negatywnych emocji i regulacj uwagi, a więc
potwierdzaj

współzale no ć

mechanizmu

samoregulacji

w

ró nych

aspektach

–

emocjonalnym i uwagowym. Odpowied na pytanie o zale no ci w układzie podłu nym
będzie mo liwa po zako czeniu trwaj cej aktualnie analizy danych pochodz cych z drugiego
i trzeciego etapu bada .
Słowa kluczoweŚ regulacja emocji, uwaga, wczesne dzieci stwo

2. Lech Kaczmarek
Regulacja emocji a pami ć robocza
Wyst pienie ma na celu nakre lić obszar teoretyczny oraz przedstawić wyniki bada
analizuj cych zwi zki między działaniem pamięci roboczej i przebiegiem procesu regulacji
emocji. Wybór tematu oraz przeprowadzone badania własne stanowi próbę wypełnienia luki
w dotychczasowych pracach teoretycznych i badawczych, które, w głównej mierze, skupiały
się na innych aspektach badanych konstruktów. Przeprowadzone badania rzucaj

nowe

wiatło na funkcje pamięci roboczej. Oprócz dobrze udokumentowanych relacji z procesami
poznawczymi podkre laj

one rolę, jak

pamięć robocza pełni w przebiegu procesów

emocjonalnych. Jako zaplecze teoretyczne przyjęta została koncepcja regulacji emocji
wg żrossa (ń998, 2ŃŃ2), ze szczególnym podkre leniem strategii przeformułowania
poznawczego. Referat prezentuje teoretyczne implikacje dotychczasowych bada , wskazuje
przyszły obszar badawczy oraz mo liwe wnioski praktyczne płyn ce z uwzględniania roli
pamięci roboczej w procesie regulacji emocji.
Słowa kluczoweŚ regulacja emocji, pamięć robocza

3. Romana Kadzikowska-Wrzosek
Autonomiczny vs nieautonomiczny tryb kontroli działania a regulacja emocji
Zgodnie z teori autodeterminacji (SŹT) je eli kontekst sytuacyjny sprzyja kształtowaniu
pozytywnego, autonomicznego zaanga owania, to wówczas działania jednostki będ
cechowały się wysok skuteczno ci , wytrwało ci , a dodatkowo tak e twórczo ci . Z kolei
wywieranie presji czy te wzbudzanie poczucia zewnętrznej kontroli będzie prowadziło
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do mniejszej efektywno ci, ni szej wytrwało ci oraz braku poczucia odpowiedzialno ci
za uzyskiwane rezultaty. W ramach teorii autodeterminacji rozró nia się autonomiczne
i nieautonomiczne (kontrolowane) formy regulacji działania. Samoregulacja stanowi
autonomiczny tryb regulacji działania, który opiera się na wzbudzaniu emocji pozytywnych,
takich, jak takich jak zainteresowanie. Samokontrola natomiast reprezentuje tryb
nieautonomiczny, który skłania do działania poprzez wzbudzanie emocji negatywnych, takich
jak lęk, poczucie winy (Ryan, Deci, 2000, 2008) Badania prowadzone przez Kuhla
i współpracowników wskazuj , e ró nice indywidualne w orientacji na stan vs na działanie
modyfikuj sposób oddziaływania kontekstu sytuacyjnego (Baumann, Kuhl, 2005; Fuhrmann,
Kuhl, 1998; Kuhl, Fuhrmann, 2ŃŃ9). Wydaje się, e szczególnie istotne znaczenie ma pewien
rodzaj

dopasowania

między

sposobem

motywacyjnego

oddziaływania

kontekstu

sytuacyjnego oraz ró nic indywidualnych w orientacji na stan vs na działanie. Zostan
zaprezentowane wyniki dwóch bada
badane wykazywały większ

eksperymentalnych. W pierwszym badaniu osoby

wytrwało ć i skuteczno ć w kontek cie autonomicznym.

Jednocze nie wyniki tego badania potwierdziły, e istotnym mediatorem między pozytywnym
oddziaływaniem autonomii a wytrwało ci

w działaniu jest zainteresowanie. W drugim

badaniu wykazano, e im bardziej dana osoba zorientowana jest na działanie tym lepsze
rezultaty uzyskuje ona w kontek cie powoduj cym autonomiczne zaanga owanie, a tak e
deklaruje większe zainteresowanie wykonywanym zadaniem.
Słowa kluczoweŚ tryb kontroli działania, regulacja emocji

4. Łukasz Baka
Jak trwoga to... na zakupy. O zachowaniach konsumenckich w

wietle teorii

opanowania trwogi
Kontekstem teoretycznym bada była teoria opanowania trwogi (TOT). Pocz tkowo d yła
ona do wyja nienia ródeł stereotypów i uprzedze traktuj c je jako poznawcze mechanizmy
radzenia sobie z lękiem przed

mierci . Źzięki identyfikacji z „własn ” grup

i dystansowaniu wobec „obcych” grup ludzie mog
W ostatnich kilkunastu latach badacze wykorzystuj
ludzkich zachowa , m.in. zachowa

redukować do wiadczan

trwogę.

TOT do wyja niania wielu innych

konsumenckich. Okazuje się,

e w sytuacji

eksperymentalnie wzbudzonej trwogi, ludzie szczególnie silnie po daj produkty oferuj ce
presti społeczny, a tak e wy ej ceni produkty krajowe. Zachowania te zaobserwowano
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w krajach rozwiniętych, np.Ś Japonii, Stanów Zjednoczonych i Niemczech. Powstaje pytanie
czy podobne tendencje występuj w Polsce? Celem bada było ustalenie czy i w jaki sposób
indukowanie my li o mierci wpłynie na ocenę polskich i zagranicznych produktów. Badania
obejmowały trzy eksperymenty (N=278) – dwa z nich przeprowadzono w warunkach
laboratoryjnych, jeden w warunkach naturalnych. Ich wyniki pokazały zgodnie, e osoby
z wzbudzonymi my lami o mierci wy ej oceniały produkty zagraniczne (ale nie polskie)
w porównaniu z osobami, u których wzbudzono my li o bólu oraz grup kontroln . Wyniki
bada s czę ciowo niezgodne z zało eniami TOT.
Słowa kluczoweŚ zachowania konsumenckie, teoria opanowania trwogi

5. Agata Wytykowska-Kaczorek
Nie psuj mi dobrego nastoju. Inteligencja emocjonalna jako cecha a regulacja emocji
Konstrukt inteligencji emocjonalnej (Petrides, Furnham, 2003) obejmuje zestaw cech
odwołuj cych się do reakcji i zachowa osoby w sferze emocjonalnej i społecznej. Badania
potwierdzaj , e wysoka inteligencja emocjonalna jest powi zana z skuteczn regulacj
emocjonaln . Prezentowane badania s prób odpowiedzi na pytanie o specyfikę regulacji
emocjonalnej u osób o niskiej i wysokiej Iź. W pierwszym badaniu analizowano relacje
pomiędzy inteligencj emocjonaln a strategiami poznawczej regulacji emocji. Wysokiej
inteligencji emocjonalnej towarzyszy korzystanie z adaptacyjnych strategii regulacji emocji
prowadz cych do poprawy nastroju negatywnego i podtrzymania nastroju pozytywnego.
W badaniu drugim i trzecim sprawdzano eksperymentalnie, jaka jest specyfika regulacji
emocji w sytuacji, gdy wzbudzony pozytywny nastrój jest zakłócany przez zdarzenie
o negatywnym wyd więku emocjonalnym. Analizy ujawniły,

e wysoka inteligencja

emocjonalna wi e się z reagowaniem zło ci i wycofaniem zaanga owania poznawczego
i emocjonalnego w negatywne zdarzenie.
Słowa kluczoweŚ inteligencja emocjonalna, regulacja emocji
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6. Tomasz Maruszewski, Źorota Szczygieł
Poznawcze koszty tłumienia ekspresji emocji – mediacyjna rola negatywnego afektu
Regulacja emocji definiowana jest jako procesy, dzięki którym człowiek wpływa na to, jakie
emocje się u niego pojawiaj oraz w jaki sposób emocje te do wiadcza i wyra a (żross,
ń998). Strategię regulacji negatywnych emocji polegaj c na tłumieniu ekspresji analizowano
w wielu badaniach. Ich wyniki wykazały,

e tłumienie emocji prowadzi do słabszego

funkcjonowania poznawczego (Richards, 2ŃŃ4). Pojawia się zatem pytanie o mechanizm tej
zale no ci. żross (2ŃŃ2) wykazał, e tłumienie prowadzi wprawdzie do słabszej ekspresji
emocjonalnej, ale nie redukuje do wiadczanych emocji i przyczynia się do wzrostu
pobudzenia fizjologicznego – aktywacji układu współczulnego. Z drugiej strony,
jak wskazuj

wyniki

bada ,

negatywne

stany

emocjonalne

obni aj

sprawno ć

funkcjonowania poznawczego (Chepenik i in., 2ŃŃ7ś Schröder, ń995). Mo na zatem
sformułować hipotezę, e mediatorem niekorzystnego wpływu tłumienia na funkcjonowanie
poznawcze jest do wiadczany stan emocjonalny. Celem badania eksperymentalnego
omawianego w wyst pieniu jest sprawdzenie tego przewidywania. W badaniu udział wzięło
4Ń osób, w tym 23 kobiety. Osoby badane losowo przydzielono do dwóch równolicznych
grupŚ kontrolnej i tłumi cej. Uczestnicy badania zostali poproszeni o wypełnienie
Przymiotnikowej Skali Nastroju (UMACL, Mood Adjective Check List) (żory ska, 2005),
pozwalaj cej na pomiar trzech wymiarów chwilowego nastrojuŚ pobudzenia energetycznego,
pobudzenia napięciowego i pobudzenia energetycznego. Następnie osobom badanym
zaprezentowano film wywołuj cy wstręt i poproszono, abyŚ (ń) tłumili ekspresję emocji –
warunek tłumienia lub (2) zwyczajnie ogl dali film – warunek kontrolny. Bezpo rednio
po filmie badani ponownie wypełnili skalę UMACL i wykonali zadanie polegaj ce
na powtarzaniu cyfr wspak (czę ć jednego z testów Skali Inteligencji Wechslera). Analiza
wyników wykazała,

e w warunku tłumienia poziom wykonania zadania anga uj cego

pamięć operacyjn (powtarzania cyfr wspak) był istotnie ni szy ni w warunku kontrolnym.
Zaobserwowano równie , e manipulacja eksperymentalna doprowadziła do spadku tonu
hedonistycznego i pobudzenia energetycznego oraz wzrostu pobudzenia napięciowego,
a efekt ten pojawił się zarówno w warunku kontrolnym, jak i tłumi cym. Poziom wykonania
zadania wymagaj cego powtarzania cyfr wspak korelował dodatnio z tonem hedonistycznym
i ujemnie z napięciem pobudzeniowym mierzonymi bezpo rednio po prezentacji filmu.
Analiza

mediacji

wykazała,

e

mediatorem

niekorzystnego

wpływu

tłumienia

na funkcjonowanie poznawcze, mierzone poziomem wykonania zadania anga uj cego pamięć
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operacyjn jest pobudzenie napięciowe aktywizowane w trakcie tłumienia ekspresji emocji.
Wyniki te pozwalaj przyj ć, e niekorzystny wpływ tłumienie ekspresji negatywnych emocji
na funkcjonowanie poznawcze zapo redniczone jest negatywnym afektem.
Słowa kluczoweŚ tłumienie ekspresji emocji, negatywny afekt, funkcjonowanie poznawcze
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Sympozjum nr 46: TERAPEUTYCZNY, RODZINNY I EGZYSTENCJALNY
KONTEKST SCHIZOFRENII
Organizatorzy:
Maryla Sawicka1, 2, Stanisława Steuden3
1

2

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
3

Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dyskutant:
Stanisława Steuden

Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie sympozjum:
Terapia osób chorych na schizofrenię wymaga uwzględnienia w swoim postępowaniu szeregu
czynników, wyodrębnionych od samego pocz tku od kiedy schizofrenia została opisana jako
choroba przez Bleulera (ń986). Praca z osob chor na schizofrenię wymaga często ł czenia
sprzecznych postaw i zachowa . Wymaga wci

od nowa interpretowania objawów

chorobowych, które często bezpo rednio ł cz się z sytuacj

yciow pacjenta. Jest to praca

będ ca nie tylko samym leczeniem, ale będ ca tak e zbli aniem się do egzystencjalnych
dylematów wynikaj cych z cierpienia oraz z samego radzenia sobie z trudami ludzkiego
ycia. Z tego powodu terapia powinna być prowadzona w oparciu o zwi zek terapeutyczny
dwojga ludzi: pacjenta z terapeut . Tylko taka relacja pozwala na zbli enie się do istoty
choroby i umo liwi jej zrozumienie i tym samym trafne dobranie metod postępowania
terapeutycznego.
Opisywanie relacji terapeutycznej w leczeniu osób chorych na schizofrenię to okre lanie,
z jednej strony samego sposobu zachowania się, komunikowania, empatycznego rozumienia
i odczuwania sytuacji pacjenta, ale tak e, z drugiej strony, mo liwo ć zaprzyja niania się
z nim i stworzenie osobowej oraz bliskiej relacji. Jest to tak e uwzględnianie całego
kontekstu rodzinnego i społecznego, w jakim toczy się ycie osób chorych na schizofrenię.
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Tak zarysowany obszar rozwa a

będzie szczegółowo omówiony podczas wyst pie

prelegentów, psychologów-praktyków i psychoterapeutów osób chorych na schizofrenię.
Słowa kluczoweŚ schizofrenia, terapia, rodzina, kontekst egzystencjalny

Wyst pienia:
1. Maryla Sawicka1,2, Katarzyna Charzy ska1, Marta Giguere1
1

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii

2

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Zaprzyja nianie (befriending) si

jako niespecyficzna metoda pracy z osob

chor na schizofreni
2. Stanisława Steuden
Instytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
żodno ć jako podstawowa warto ć rozwoju człowieka chorego psychicznie
3. Beata Kasperek-Zimowska, Katarzyna Charzy ska
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Być matk dorosłego dziecka chorego na schizofreni
4. Małgorzata Ch dzy ska1, Anna Osuchowska-Ko cija ska2, Agata Bednarek1
1

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii

2

II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Schizofrenia – ró norodno ć znacze w opowie ciach o własnym do wiadczeniu.
Jako ciowa analiza narracji
5. Dorota Parnowska
Klinika Psychiatrii S dowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Ryzykowny stan psychiczny – trudno ci diagnostyczne i wyzwania terapeutyczne
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Maryla Sawicka, Katarzyna Charzy ska, Marta Giguere
Zaprzyja nianie (befriending) si

jako niespecyficzna metoda pracy z osob

chor

na schizofreni
Zaprzyja nianie się (befriending) z pacjentem chorym na schizofrenię, jest niespecyficznym
sposobem

interwencji

pochodz cym

z

programu

terapeutycznego

opracowanego

dla nieprofesjonalistów pracuj cych w rodowisku chorych. Pomysł na opracowanie tego
typu programy był potrzeb chwili, wynikaj c z konieczno ci objęcia opiek du ej liczby
osób samotnych i z zaburzeniami psychicznymi, które nie chciały się leczyć (Kingom, 1989).
Zaprzyja nianie się jest ju

dzisiaj na tyle uznan metod pracy,

e wchodzi w skład

Narodowego Programu na Rzecz Schizofrenii w Szkocji.
Najprostsze rozumienie metody, jak jest zaprzyja nianie się, odwołuje się do postawy wobec
osoby chorej psychicznie, która nosi znamiona sympatycznej i przyjacielskiej. Oczywi cie
w takim zakresie, na jaki pozwala profesjonalna relacja, bez przekraczania etycznych
wyznaczników pracy (Samaresekera, 2ŃŃ7).
Badania, w których zaprzyja nianie się zostało potwierdzone jako skuteczna metoda pracy,
pierwotnie traktowały j jako kontroln w stosunku do eksperymentalnej, skuteczno ć której
aktualnie badano i z reguły była to terapia poznawczo-behawioralna (CBT) (Sensky,
Turkington, Kingdon, 2000).
Nadal istotne pozostaje pytanie o mechanizm działania zaprzyja niania się. Bo to, e działa,
jest udowodnionym faktem. Czy jest jednak tylko swoistym placebo, wsparciem społecznym
czy mo e tylko efektem entuzjastycznie nastawionych do projektu badawczego uczestników,
poka

kolejne badania? Jednak niew tpliwym faktem jest znaczenie, odnotowane przy okazji

bada

nad zaprzyja nianiem się, samego zwi zku, jaki mo na stworzyć z osob

chor

na schizofrenię. Znaczenie to dotyczy poprawy przebiegu choroby, redukcji objawów
psychotycznych oraz funkcjonowania społecznego pacjentów. Tak więc sam zwi zek ma
konkretne walory lecznicze, a nie tylko ułatwia, umo liwia leczenie czy stosowanie technik
terapeutycznych. Opisane powy ej badania wskazuj , e samo zbudowanie zwi zku pomaga.
Słowa kluczowe: zaprzyja nienie, schizofrenia, metoda terapii
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2. Stanisława Steuden
żodno ć jako podstawowa warto ć człowieka chorego na schizofreni
żodno ć człowieka – okre lana jako osobowa jest niezwykłym kluczem do uznania jego
wielko ci – jest ona rzeczywisto ci niezbywaln , wspóln wszystkim ludziom, nie mo na jej
mieć mniej ani więcej, stanowi o jego prawach. żodno ć osobowo ciowa za wyrasta
ze stosunku człowieka do samego siebie i do wiadczana jest jako poczucie godno ci. Rozwija
się na przestrzeni całego ycia osoby i podlega zmianom w zale no ci od ró nych wydarze ,
sytuacji, a tak e takich zmiennych jak wiek, poziom zaspokojenia potrzeb, stan zdrowia.
Ł czy się z realizacj zada

yciowych, otwiera mo liwo ć do wiadczania własnej warto ci,

mo liwo ci rozwoju i mocy w zmaganiu się z ró nymi przeciwno ciami losu, w tym tak e
z chorob . Schizofrenia jest chorob , w której człowiek mo e wzrastać w poczuciu godno ci
i ubogacać swoj osobowo ć, mimo do wiadczanego cierpienia, a mo e nawet wła nie przez
nie. Sposób do wiadczania choroby przez poszczególne osoby jest zró nicowany i w du ej
mierze zale y od przypisywanego jej znaczenia. Choroba mo e być wyzwaniem, z którym
nale y sobie poradzić, zagro eniem, które wzbudza gniew, bezradno ć, poczucie
niesprawiedliwo ci losu czy te strat , której nie da się nadrobić. Ale mo e tak e być
wyzwaniem, które mobilizuje do aktywno ci, ł czy się z postaw pozytywn do ycia,
poczuciem jego sensu a nade wszystko z poczuciem własnej godno ci. Osoba, której
udziałem stało się cierpienie zwi zane z chorob psychiczn w kontaktach międzyludzkich
jest nara ona na niesprawiedliwo ć, krzywdę, odrzucenie i upokorzenie. W tej sytuacji
nierzadko łatwiej jest unie ć cię ar choroby, ani eli negatywnie brzmi cy stereotyp,
marginalizację i uprzedzenie. Choć adna choroba, ani te niepełnosprawno ć nie podwa a
u ludzi chorych ich godno ci, nie ogranicza przynale nych im praw i nie pozbawia zdolno ci,
ani talentów – choć mo e je ograniczać, to jednak mo e wpływać na sposób do wiadczania
własnej godno ci. Ocena sposobu do wiadczania własnej godno ci przez osoby chore
na schizofrenię oraz poszukiwanie zwi zku między do wiadczaniem własnej godno ci
a ocen

poznawcz

własnej choroby jest przedmiotem refleksji w tym wyst pieniu.

Badaniami objęto osoby chore na schizofrenię (N=ńńŃ). W badaniu zastosowano
Kwestionariusz Poczucia Własnej żodno ci – KPWG (S. Steuden, P. Brudek, 2013),
ujmuj cy cztery wymiary poczucia godno ci (jej rozumienia, sposobu do wiadczania,
znaczenia oraz zagro enia), oraz Skalę Oceny Własnej Choroby - SOWC (S. Steuden,
K. Janowski, 2ŃŃ7) umo liwiaj c ocenę poznawcz choroby.
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Słowa kluczoweŚ zagro enie, korzy ć, przeszkoda/strata, wyzwanie, krzywda, warto ć,
znaczenie

3. Beata Kasperek-Zimowska, Katarzyna Charzy ska
Być matk dorosłego dziecka chorego na schizofreni
Wprowadzenie. Matki w rodzinach z osob blisk chor na schizofrenię pełni funkcję
głównych opiekunek z tzw. pierwszej linii (Ryan, ń993), najczę ciej towarzysz dzieciom
w codziennych czynno ciach i tworz z nimi silne relacje emocjonalnie (Beckman, 1991;
Krauss, 1993). Satysfakcja z opieki jest dla nich często to sama z satysfakcj z

ycia

(Pruchno, Patrick, ń999). Matkom często towarzyszy uczucie straty zdrowego dziecka
i nadziei na zrealizowanie własnego ycia przez dzieci. Na to do wiadczenie składaj się
tak e sposoby radzenia sobie z zachowaniami dorosłego dziecka wynikaj cymi z choroby
(Fox, 2001).
Cel. Ustalenie udziału zmiennych osobowo ciowych matek w wyja nianiu radzenia sobie
z przewlekł choroba psychiczn dziecka.
Metoda. Metody mierz ce zmienne niezale ne – osobowo cioweŚ NźO-FFI, P. T. Costa,
R. R. McCrae; SOC-29, A. Antonovsky; Skala Obrazu Choroby Dziecka (SOCD),
S. Steuden, B. Zimowska.
Metoda mierz ca zmienn

zale n , czyli sposoby radzenia sobie z chorob

dziecka

(tj. koncentracja na poczuciu krzywdy, poszukiwanie wsparcia, koncentracja na poczuciu
winy, poszukiwanie korzy ci, sprawowanie kontroli, rezygnacja, dystansowanie się,
redefiniowanie) – Sposoby Radzenia Sobie z Chorob Źziecka (SRCŹ), B. Zimowska,
S. Steuden.
żrupa badana. 7ń matek zamieszkuj cych stale ze swoimi przewlekle psychicznie chorymi
dziećmi. Matki bez zdiagnozowanych zaburze psychicznych ze redni wieku ok. 6Ń lat
w większo ci ze rednim wykształceniem opiekuj ce się czę ciej synami.
Wyniki. Zmienno ć sposobów radzenia sobie ze stresem choroby dziecka zale y
od współoddziaływania zmiennych takich, jak cechy osobowo ci (m.in. neurotyzm), poczucie
koherencji (poczucie sensowno ci i zaradno ci) oraz obraz choroby dziecka (widzenie
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choroby jakoŚ warto ci, przeszkody, korzy ci, utraty, sensu, kary i wyzwania) – ocena
poznawcza choroby.
Wnioski. W największym stopniu zmienno ć sposobów radzenia sobie z chorob dziecka jest
wyja niana przez sposób widzenia choroby dziecka przez matki, czyli przez ocenę
poznawcz .
Słowa kluczoweŚ matka, dorosłe dziecko ze schizofreni

4. Małgorzata Ch dzy ska, Anna Osuchowska-Ko cija ska, Agata Bednarek
Schizofrenia – ró norodno ć znacze

w opowie ciach o własnym do wiadczeniu.

Jako ciowa analiza narracji
Schizofrenia po ród zaburze psychicznych ma pozycję wyj tkow zwi zan z unikatowym,
osobowym kształtem do wiadczanych objawów. W psychiatrii istniej

jej klasyfikacje

zwi zane z formaln charakterystyk uroje czy przebiegu choroby. Celem tej pracy jest
analiza osobistych znacze , skojarze , ustosunkowa do prze ycia chorobowego zwanego
przez specjalistów schizofreni . Metodologia oparta jest o jako ciow

analizę narracji.

Według teoretyków narracji osoby nadaj sens swojemu yciu zamieniaj c do wiadczenia
w opowiadanie. Szczególnie wa ne jest nadawanie znacze
wpływaj cym na bieg historii

zdarzeniom wyj tkowym,

ycia. Takim silnym do wiadczeniem kryzysowym jest

prze ycie epizodu psychotycznego. Powoduje on poczucie utraty sensu ycia, stygmatyzacji,
zburzenie planów

yciowych, obni enie jako ci

ycia. W ujęciu narracyjnym mówi się

o załamaniu dobrej opowie ci jako kryzysie budowania autonarracji to samo ciowej.
Tworzenie opowie ci o schizofrenii jest procesem „opracowania” tego do wiadczenia,
nadania mu sensu w przebiegu własnego ycia i poszukiwania nowej spójno ci własnej
autonarracji.
Celem pracy jest opis sposobów rozumienia własnego do wiadczenia choroby psychicznej.
Osoby badane to 26 pacjentów choruj cych na schizofrenię w okresie remisji, w wieku 22-65
lat. Materiałem badawczym s narracje na temat prze yć zwi zanych z psychoz . Jest to
próba stworzenia pola semantycznego wyra enia „schizofrenia”. Zastosowano analizę pól
semantycznych, która odnosi się do atrybutów, oceny ewaluatywnej, wyra e wchodz cych
w zwi zki to samo ciowe i opozycji słowa - klucza. Pozwala ona na przedstawienie kategorii
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znaczeniowych i metafor stosowanych przez osoby badane dla opisu do wiadczenia
zachorowania.
W wyniku analiz zaprezentowano szereg metafor, którymi osoby chore posługuj

się

dla rozumienia własnego do wiadczenia chorobowego. Mo na obserwować ró norodno ć
sposobów nadawania sensów temu kryzysowemu do wiadczeniu yciowemu. Oprócz modelu
medycznego pojawiaj

się opisy odnosz ce się do sfery społecznej, interpersonalnej,

zwi zane ze stosunkiem czy postaw do do wiadcze chorobowych. Ró ne rodzaje metafor
zastosowanych do opisu schizofrenii wyznaczaj sposób jej warto ciowania, przyjmowan
aktywn postawę uczestniczenia w terapii, poszukiwania dróg poprawy własnej sytuacji lub
biern postawę rezygnacji w reakcji na zachorowanie, odwołania do wzorców zewnętrznej
i nieosobowej kontroli działa oraz unikania.
Słowa kluczoweŚ schizofrenia, autonarracja

5. Dorota Parnowska
Ryzykowny stan psychiczny – trudno ci diagnostyczne i wyzwania terapeutyczne
Jednym z wa niejszych obszarów bada

nad schizofreni

jest jej wczesna diagnoza

i profilaktyka. Od wielu lat trwaj poszukiwania objawów i stanów poprzedzaj cych wybuch
psychozy. Okres ten, rozumiany jako pewne kontinuum, w trakcie którego wzrasta ryzyko
rozwoju psychozy, zwiększa się nasilenie i często ć występowania objawów, nadal jest
niewystarczaj co opisany. W celu lepszego zidentyfikowania grupy nara onej na większe
prawdopodobie stwo choroby, badacze zwracaj uwagę na potrzebę odpowiednich kryteriów
i narzędzi oraz proponuj ró ne terminy okre laj ce ten stan, pocz wszy od pojęcia prodromu
a

po

pojęcie

ryzykownego

stanu

psychicznego.

W ród

wielu

specyficznych

i niespecyficznych objawów obecnych w tym stanie zwraca się te uwagę na obecno ć cech
osobowo ci schizotypowej, uwzględniaj c jej rodowiskowe i genetyczne uwarunkowania.
Podejmowane próby terapeutyczne s nadal dyskutowane.
Słowa kluczoweŚ schizofrenia, prodrom, schizotypia
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Sympozjum nr 47: PSYCHOLOGIA GLOBALIZACJI A FUNKCJONOWANIE
SPOŁźCZNź
Organizatorzy:
Alicja Senejko, Anna Oleszkowicz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski
Dyskutant:
Hanna Liberska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Streszczenie sympozjum:
Sympozjum ukierunkowane jest na przedstawienie wyników bada podejmowanych celem
sprawdzenia, czy istniej , i jakiego rodzaju, powi zania pomiędzy sposobem do wiadczania
zglobalizowanej rzeczywisto ci oraz ustosunkowaniem wobec niej, a specyfik społecznego
funkcjonowania adolescentów i młodych dorosłych. W czę ci referatów podejmuje się
problem ustosunkowania do globalizacji, rozumianego jako zajmowanie okre lonej,
zabarwionej emocjonalnie postawy wobec współczesnej rzeczywisto ci (pozytywnej,
krytycznej, lękowej) i jego powi za z takimi formami funkcjonowania, jak style korzystania
z Internetu, specyfika aktywno ci obronnej, czy orientacje społeczne i pogl dy polityczne.
W pozostałych referatach referenci opisuj

wyniki bada

pokazuj ce nowe jako ci

w funkcjonowaniu dorastaj cych i młodych dorosłych (koncepcje przyszło ci osobistej,
przyja nie internetowe, specyficzne relacje z rodzicami), powi zane ze zmianami
globalizacyjnymi.
Słowa kluczoweŚ globalizacja, funkcjonowanie społeczne
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Wyst pieniaŚ
1. Hanna Liberska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Koncepcje przyszłego ycia a globalizacja
2. Anna Oleszkowicz, Jessica Banaszek
Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski
Oczekiwania młodych dorosłych wobec przyja ni internetowej
3. Ewa Gurba
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Jako ć relacji polskich nastolatków z rodzicami w kontek cie zmian
globalizacyjnych
4. Jarosław Klebaniuk
Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski
Orientacje

społeczne

i

pogl dy

polityczne

jako

predyktory

stosunku

do globalizacji

5. Dorota Chmielewska-Łuczak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski
Postawa l kowa wobec globalizacji a style u ytkowania Internetu
6. Alicja Senejko, Zbigniew Ło
Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski
Rozwojowy wymiar aktywno ci obronnej adolescentów a ustosunkowanie wobec
globalizacji
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Hanna Liberska
Koncepcje przyszłego ycia a globalizacja
Przemiany

ycia społeczno-ekonomicznego zachodz ce w ostatnich dwudziestu latach

na całym wiecie, ich zakres i dynamika maj znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania
współczesnych młodych ludzi. Procesy globalizacyjne oddziaływaj na koncepcję własnej
osoby i oczekiwania dotycz ce przebiegu przyszłego ycia formułowane przez jednostkę.
Szanse i zagro enia postrzegane przez młodego człowieka w kontek cie ycia znajduj
odzwierciedlenie w jego sposobie my lenia o swej przyszło ci. Znajduje to wyraz między
innymi w tre ci zada

yciowych i ich rozmieszczeniu w czasie.

Porównanie koncepcji przyszłego ycia budowanych przez młodych obecnie z koncepcjami
tworzonymi przez poprzedni generację dwadzie cia lat wcze niej potwierdza konieczno ć
rewizji teorii dotycz cych rozwoju ujmowanego poprzez kategorię zada
W wyst pieniu zaprezentowane zostan

wyniki bada

rozwojowych.

własnych po więconych temu

zagadnieniu.
Słowa kluczoweŚ koncepcja przyszłego ycia, globalizacja, młodzi ludzie

2. Anna Oleszkowicz, Jessica Banaszek
Oczekiwania młodych dorosłych wobec przyja ni internetowej
Systematycznie wzrasta liczba ludzi zainteresowanych kontaktami w Sieci. Wiele nowych
znajomo ci, przyja ni, a nawet romansów zawi zuje się wirtualnym wiecie, stwarzaj c
konkurencję dla realnych więzi. Przedmiotem naszych bada

była przyja

zawierana

w internecie. Postawiły my kilka pyta badawczychŚ
/ń/ Jakie oczekiwania dotycz ce cech komunikatu oraz takich aspektów (komponenty)
przyja ni jakŚ blisko ć, atrakcyjno ć, wsparcie i robienie czego razem maj młodzi doro li
wobec przyja ni internetowej?
/2/ Jakie aspekty przyja ni zdaniem osób badanych znacznie łatwiej jest realizować
w przyja ni internetowej w porównaniu z przyja ni realn ?
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/3/ Czy istnieje ró nica w tych oczekiwaniach między badanymi posiadaj cymi internetowych
przyjaciół a osobami jedynie deklaruj cymi chęć posiadania takowych?
/4/ Czy istnieje ró nica w oczekiwaniach dotycz cych przyja ni internetowej między
kobietami i mę czyznami?
W celu odpowiedzi na powy sze pytania zbadano 257 młodych dorosłych (w tym
100 mę czyzn i ń57 kobiet) w wieku 21- 30 lat. Spo ród osób badanych 3ń% zadeklarowało,
e ma internetowego przyjaciela, a z pozostałych – 62% zdeklarowało,

e przyja

internetowa jest mo liwa. Osoby nie zabiegaj ce o przyjaciół w Sieci wymieniły następuj ce
powody: brak czasu, brak takiej potrzeby, wystarczaj c liczbę przyjaciół w realu oraz brak
wiary i zaufania do przyja ni internetowej.
Słowa kluczoweŚ młodzi doro li, przyja

internetowa, oczekiwania

3. Ewa Gurba
Jako ć relacji polskich nastolatków z rodzicami w kontek cie zmian globalizacyjnych
Badanie relacji rodziców z dorastaj cymi dziećmi wymaga uwzględnienia perspektywy
kulturowej, bowiem relacje te stanowi c fundamentalny aspekt ycia rodziny kształtowane s
poprzez kulturę (Tylor, 1871, za: Peterson, Steimetz, Wilson, 2ŃŃ3). Ró norodne wpływy
kulturowe obecne s

w sposób jawny, b d

ukryty w ró norodnych obszarach

ycia

codziennego i w ten sposób dostarczaj wspólnych b d odmiennych znacze dla rodziców
i dzieci.
Adolescenci, bardziej ni

osoby dorosłe podatni s

na zmianę społeczno-kulturow ,

co zdaniem badaczy prowadzić ma do ró nic generacyjnych, np. w obszarze wyznawanych
przez nich systemów warto ci i wyznawanym
na płaszczy nie rodziny ró nice te przyjmuj

wiatopogl dzie. W konsekwencji,

formę napięć i konfliktów nastolatków

z rodzicami.
Badania wskazuj

na zwiększaj c

się w obecnych czasach koncentrację młodzie y

na warto ciach słu cych głównie indywidualnym celom rozwojowym oraz własnej
egzystencji (Czerwi ska, 2005).
Celem prezentowanych bada jest sprawdzenie:
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Czy

we

współczesnym

społecze stwie

polskim

podlegaj cym

globalizacyjnym rodzice i ich dorastaj ce dzieci ró ni

zmianom

się przekonaniami

wiatopogl dowymi?


Czy ró nice w

wiatopogl dzie wymienionych dwóch pokole

maj

udział

w kształtowaniu się jako ci wzajemnych relacji?
Aby odpowiedzieć na powy sze pytania zbadano 100-osobowow grupę młodzie y licealnej
i jej rodziców. Zastosowano Kwestionariusz „Moje pogl dy na wiat” (J. Cieciuch) oraz
Kwestionariusz Relacji Rodzice-Dzieci (E. Gurba).
Najbardziej wyra na ró nica zakresie wiatopogl du między nastolatkami i ich rodzicami
dotyczyła poziomu wska nika radykalizmu, co oznacza,

e rodzice w odniesieniu

do deklarowanych przekona odznaczali się istotnie większ pewno ci ni ich dorastaj ce
dzieci. Ujawniona zbie no ć między pogl dami na wiat rodziców i ich nastolatków mo e
wspierać koncepcję pokoleniowej, dwukierunkowej transmisji warto ci i przekona
w rodzinie (Pinquart, Silbereisen, 2ŃŃ5). Pomimo zaznaczonej w wynikach bada
zgodno ci w przekonaniach

du ej

wiatopogl dowych nastolatków i ich rodziców, ró nice

w wybranych obszarach przekona wi zały się jako ci relacji w rodzinie.
Słowa kluczoweŚ jako ć relacji nastolatków i rodziców, zmiany globalizacyjne

4. Jarosław Klebaniuk
Orientacje społeczne i pogl dy polityczne jako predyktory stosunku do globalizacji
Partycypacja polityczna stanowi o jako ci demokracji, zatem jej uwarunkowania s wa nym
obszarem bada . Obok zmiennych osobowo ciowych (towarzysko ć, wzbudzone motywy
społeczne) i sytuacyjnych (np. wpływ najbli szego otoczenia społecznego), do predykatorów
aktywno ci politycznej mog nale eć orientacje społeczne i pogl dy polityczne. Na przykład
mniejsza orientacja na dominację społeczn pozwalała przewidywać (mniej prawdopodobny)
udział w wyborach (Klebaniuk, 2ŃŃ9).
Pogl dy mieszcz ce się w głównym nurcie polityki i odzwierciedlaj ce tre ć propagandy
medialnej sprzyjaj uznaniu istniej cego porz dku społecznego za prawomocny. W dobie
pó nego kapitalizmu pogl dy popieraj ce stratyfikację społeczn , a więc wysoka orientacja
na dominację społeczn (Sidanius, Pratto, ń999) oraz konserwatywne pogl dy na gospodarkę,
powinny sprzyjać akceptacji systemu i korzystaniu z konwencjonalnych sposobów jego
384

popierania, np. przez oddawanie wa nych głosów w wyborach czy przynale no ć do partii
realnie ubiegaj cych się o władzę. Natomiast egalitarna postawa wobec relacji
międzygrupowych i lewicowe pogl dy na ekonomię powinny wi zać się z negatywnym
stosunkiem

do

neoliberalnej

i

gospodarki

kontestacj

systemu

–

albo

biern

(nieuczestniczenie w wyborach), albo czynn (np. udział w demonstracjach, działalno ć
polityczna poza du ymi partiami).
W sferze kulturowej konserwatywne przekonania prowadz do sprzeciwiania się oficjalnej
polityce w tym zakresie, w którym neguje ona tradycyjne warto ci i normy. Sceptycyzm
wobec

systemu

mo e

równie

wynikać

z

jego

antywspólnotowego,

skrajnie

indywidualistycznego charakteru. Zachęcanie do rywalizacji i troszczenia się wył cznie
o własne interesy materialne jest sprzeczne zarówno z ideologi

konserwatywn

(i postulatami etyki chrze cija skiej), jak i z ideologi socjalistyczn (i postulatami etyki
humanistycznej). Źlatego te zarówno osoby o prawicowych, jak i lewicowych pogl dach
na kwestie kulturowe

mog

anga ować się w aktywno ć skierowan

przeciwko

merkantylizacji i konsumpcjonizmowi.
Aktywno ć polityczna zale eć mo e równie od orientacji społecznej przejawianej przez
jednostkę na wymiarze indywidualizmu-kolektywizmu – d eniu do realizacji celów
i interesów własnych lub grupy. W zale no ci od preferencji do równo ciowych
lub hierarchicznych relacji międzyludzkich mo na wyró nić cztery wymiary I-K (Singelis,
Triandis, 1995; polski kwestionariusz KIRH – Adamska, Retowski, Konarski, 2005).
W planowanych badaniach testowana będzie hipoteza,
i kolektywizm hierarchiczny s

e indywidualizm hierarchiczny

predykatorami konwencjonalnej aktywno ci politycznej

(głosowanie, popieranie partii odpowiednio prorynkowych i odwołuj cych się do to samo ci
narodowej i religijnej), kolektywizm równo ciowy – aktywno ci niekonwencjonalnej
(działalno ć w radykalnych organizacjach, udział w demonstracjach), za indywidualizm
równo ciowy wi e się z powstrzymywaniem się od aktywno ci politycznej.
Ponadto sprawdzona zostanie hipoteza,

e krytyczna postawa wobec globalizacji

(Kwestionariusz Ja- wiat – Senejko, Ło , w druku) jest wyznacznikiem niekonwencjonalnej
aktywno ci politycznej.
Słowa kluczoweŚ orientacje społeczne, pogl dy polityczne, stosunek do globalizacji
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5. Dorota Chmielewska-Łuczak
Postawa l kowa wobec globalizacji a style u ytkowania Internetu
Prezentacja

pokazuje

powi zania

pomiędzy

lękow

postaw

wobec

globalizacji

a ustosunkowaniem do u ytkowania Internetu osób między ń5 a 39 rokiem ycia. S to
wyniki bada

z 2Ńń3 roku z udziałem 597 osób w wieku ń5-39 lat, z województwa

dolno l skiego (Polska).
Zestawione zostały dwie metody, ka da z nich bazuje na swoich własnych zało eniach
teoretycznych.
Kwestionariusz wiat-Ja (W-I) został opracowany przez A. Senejko i Z. Ło i diagnozuje
ustosunkowanie do globalizacji (ustosunkowanie akceptuj ce, lękowe i krytyczne).
Kwestionariusz

Internet-Relacje

D. Chmielewsk -Łuczak,

Interpersonalne

badaj cy

style

(KIRI)

u ytkowania

został

opracowany

Internetu

przez

(zdystansowany

/

sfrustrowany / omnipotentny / ambiwalentny styl u ytkowania Internetu) koncentruje się
na charakterze internetowej komunikacji.
Otrzymane wyniki pokazuj , e młodsi i starsi badani ze stylem ambiwalentnym u ytkowania
Internetu charakteryzowali się postaw

lękow

wobec zglobalizowanej rzeczywisto ci

(co ró niło ich bardzo istotnie od tych, których charakteryzowały pozostałe postawy wobec
globalizacji).
Słowa kluczoweŚ postawa lękowa wobec globalizacji, styl u ytkowania Internetu

6. Alicja Senejko, Zbigniew Ło
Rozwojowy wymiar aktywno ci obronnej adolescentów a ustosunkowanie wobec
globalizacji
W referacie opisane s
powi za

wyniki bada

przeprowadzonych w celu okre lenia mo liwych

pomiędzy ustosunkowaniem

do

globalizacji

oraz

aktywno ci

obronn

382. adolescentów w wieku ń5-22 lata. Do bada wykorzystano 2 metody, z których ka da
jest oparta na własnych teoretycznych zało eniachŚ ń/ Kwestionariusz „ wiat-Ja”
w opracowaniu Alicji Senejko oraz Zbigniewa Łosia, diagnozuj cy ustosunkowanie wobec
globalizacji wyra aj ce się w 3 postawachŚ akceptuj cej, krytycznej i lękowej oraz
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2/ Kwestionariusz PSPŹQ, do diagnozy zagro e oraz obron u adolescentów, w opracowaniu
A. Senejko. Kwestionariusz PSPŹQ umo liwia równie

zdiagnozowanie rozwojowego

wymiaru aktywno ci obronnej, na jaki składaj sięŚ bogactwo obron oraz przewaga obron
konstruktywnych nad niekonstruktywnymi. Badania miały na celu zweryfikowanie hipotez
zakładaj cych: ń/ istnienie powi za pomiędzy postawamiŚ akceptuj c oraz krytyczn wobec
globalizacji i rozwojowym wymiarem aktywno ci obronnej oraz 2/ postaw lękow wobec
globalizacji i nierozwojowym wymiarem obron. Wyniki bada

potwierdzaj

zale no ci

przedstawione w wymienionych hipotezach.
Słowa kluczoweŚ ustosunkowanie wobec globalizacji, aktywno ć obronna, adolescenci
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Sympozjum nr 48: POLSKA WERSJA INTERNATIONAL PERSONALITY ITEM POOL
Organizator:
Tomasz Rowi ski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Dyskutant:
Mariola Łaguna
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie sympozjum:
International Personality Item Pool (IPIP, www.ipip.ori.org) żoldberga jest zbiorem itemów
do pomiarów ró nych zmiennych, głównie osobowo ciowych. Itemy i stworzone z nich
kwestionariusze operacjonalizuj ró ne modele osobowo ci. Istotn cech wszystkich itemów
i kwestionariuszy z zasobów IPIP jest ich otwarty dostęp.
W Instytucie Psychologii UKSW została opracowana polska wersja znacznej czę ci zasobów
IPIP

(www.ipip.edu.pl).

Przetłumaczono

i

zwalidowano

w

badaniach

kwestionariuszy. Czę ć z nich zostanie zaprezentowana na sympozjum. S

dziesięć
to ró ne

kwestionariusze do badania cech w modelu Wielkiej Pi tki oraz HEXACO.
Ideę projektu IPIP żoldberg (ń999, 2ŃŃ6) zawarł w czterech postulatachŚ ń) dostęp do zbioru
itemów jest otwarty i bezpłatnyś 2) opracowane narzędzia s
badaczyś 3) itemy s

dostępne dla wszystkich

formułowane w prosty i jednoznaczny sposób, który pozwoli

na stosunkowo jednoznaczne tłumaczenieś 4) wł czanie do opracowywanych skal
porównywalnej liczby itemów z kluczem odwrotnym i wprost.
Zbiór itemów w projekcie IPIP nie jest zbiorem zamkniętym i wci

doł czane s kolejne

itemy. Z pocz tkowej listy ń25Ń itemów powstało repozytorium zawieraj ce obecnie
2413 itemów. Największa czę ć pochodzi z holenderskich bada zespołu Hendriksa (ń997),
a 75Ń itemów zostało przetłumaczonych na język angielski i doł czonych do zbioru pozycji
opracowanych przez żoldberga. Swobodne tworzenie narzędzi przez naukowców, ich
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testowanie i adaptacja doprowadziły do imponuj cego rozwoju skal o bardzo dobrych
własno ciach psychometrycznych. Źodatkowo na stronie internetowej zamieszczone s
informacje o kolejnych adaptacjach językowych, których ł cznie jest ju ponad kilkadziesi t
dla ró nych skal. Od kilku lat narzędzia z projektu IPIP s

powszechnie stosowane

w badaniach naukowych publikowanych na forum międzynarodowym.
Projekt IPIP mo e jednak budzić równie

w tpliwo ci. Czy wolny dostęp do narzędzi

pomiaru osobowo ci nie podwa a sensowno ci pomiaru? żoldberg i in. (2ŃŃ6) s

wiadomi

niebezpiecze stw zwi zanych z otwartym dostępem do kwestionariuszy. Autorzy projektu
zalecaj , aby opracowane narzędzia stosować głównie w badaniach naukowych. Tworzenie
norm i diagnoza indywidualna nie jest celem projektu. Tym samym powstaj ce narzędzie,
np. IPIP-NEO-PI-R nie mo e być traktowany jako wersja zastępcza dla oryginalnej wersji
Costy i McCrae (1992) w badaniach diagnostycznych. Podczas sympozjum podjęta zostanie
równie dyskusja dotycz ca szans i niebezpiecze stw, jakie ze sob niesie idea wolnego
dostępu do kwestionariuszy w badaniach naukowych.
Słowa kluczoweŚ International Personality Item Pool, polska wersja

Wyst pieniaŚ
1. Ewa Topolewska1, Ewa Skimina1, Włodzimierz Strus1, Jan Cieciuch2, Tomasz
Rowi ski1
1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie

2

Wy sza Szkoła Żinansów i Zarz dzania w Warszawie

Kwestionariusze do pomiaru Wielkiej Pi tki w uj ciu leksykalnymŚ IPIP-BFM20 oraz IPIP-BFM-50
2. Tomasz Rowi ski1, Martyna Cieloch1, Natalia Cybis1, Włodzimierz Strus1, Jan
Cieciuch2
1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie

2

Wy sza Szkoła Żinansów i Zarz dzania w Warszawie

Polska adaptacja i wersja skrócona kwestionariusza IPIP-NEO-PI-R
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3. Włodzimierz Strus1, Jan Cieciuch2, Tomasz Rowi ski1
1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie

2

Wy sza Szkoła Żinansów i Zarz dzania w Warszawie

Polska wersja kwestionariusza Big Five Aspects Scales (BFAS) do pomiaru
dziesi ciu podwymiarów Wielkiej Pi tki
4. Justyna Roszczypała1, Włodzimierz Strus1, Jan Cieciuch2, Tomasz Rowi ski1
1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie

2

Wy sza Szkoła Żinansów i Zarz dzania w Warszawie

Polska

adaptacja

kwestionariusza

IPIP-HźXACO

do

pomiaru

sze ciu

podstawowych wymiarów osobowo ci
5. Natalia Cybis1, Tomasz Rowi ski1, Jan Cieciuch2, Włodzimierz Strus1
1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie

2

Wy sza Szkoła Żinansów i Zarz dzania w Warszawie

Równowa no ć pomiaru kwestionariuszy z International Personality Item Pool
mi dzy badaniami online i papier-ołówek

Streszczenia wyst pie Ś
1. Ewa Topolewska, Ewa Skimina, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz
Rowi ski
Kwestionariusze do pomiaru Wielkiej Pi tki w uj ciu leksykalnymŚ IPIP-BFM-20 oraz
IPIP-BFM-50
Najpowszechniej wykorzystywanym modelem w cechowym ujęciu osobowo ci jest model
pięciu

czynników,

zwany Wielk

Pi tk

(Big

Five;

np.

Goldberg,

1990)

lub

Pięcioczynnikowym Model Osobowo ci (Five Factor Model; np. Costa, McCrae, 1995).
Choć nazwy te stosowane s czasem zamiennie, ka da z nich w istocie wywodzi się z innego
podej cia badawczego. Wielk Pi tk nazywane s czynniki wygenerowane na podstawie
bada leksykalnych, natomiast Pięcioczynnikowy Model Osobowo ci został zaproponowany
w tradycji kwestionariuszowej.
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Wła nie z tradycji kwestionariuszowej wywodz się najczę ciej wykorzystywane zarówno
w badaniach naukowych, jak i diagnozie narzędzia NźO-PI-R oraz NEO-FFI. W Polsce
brakuje narzędzi pochodz cych z drugiej z przytoczonych tradycji badawczych, choć
w literaturze wiatowej funkcjonuj one z powodzeniem. Jednym z narzędzi wywodz cych
się z podej cia leksykalnego jest IPIP-BFM-50 (czyli 50-itemowy Big Five Markers,
pochodz cy z zasobów International Personality Item Pool). Kwestionariusz ten słu y
do pomiaru pięciu cech (ekstrawersja, ugodowo ć, sumienno ć, stabilno ć emocjonalna,
intelekt). Polsk

adaptację kwestionariusza IPIP-BFM-50 opracowali Strus, Cieciuch

i Rowi ski (2Ńń4). Badania adaptacyjne zostały przeprowadzone na ł cznej grupie N=7015
osób w wieku od ńŃ do 83 lat (M=29 latś SŹ=12,16; 53% kobiet).
W ostatnich latach du

popularno ci

ciesz

się skrócone wersje kwestionariuszy

osobowo ci, dlatego te przygotowany został kwestionariusz IPIP-BFM-2Ń, który jest krótk
(20-itemow ) wersję kwestionariusza IPIP-BFM-50.
Kwestionariusz został skrócony z zastosowaniem procedury zaproponowanej przez
Źonnellana i współpracowników (2ŃŃ6). Polega ona na wyłonieniu, w trakcie eksploracyjnej
analizy czynnikowej, itemów o najwy szych ładunkach czynnikowych a zarazem najni szej
sumie ładunków krzy owych. Procedura ta ma na celu maksymalizację wewnętrznej
spójno ci oraz wzajemnej niezale no ci skal.
Badania zostały przeprowadzone w grupie N=9Ń3 osób w wieku ń6–83 lat (M=31 lat;
SD=13,68; 55% kobiet). IPIP-BFM-2Ń charakteryzuje się satysfakcjonuj c

trafno ci

czynnikow , zweryfikowan w konfirmacyjnej analizie czynnikowej. Wska niki rzetelno ci,
obliczone metod alfa Cronbacha, wahaj się od Ń,65 do Ń,78, co przy czterech itemach
na skalę nale y uznać za wynik satysfakcjonuj cy. Własno ci psychometryczne narzędzia s
więc zadowalaj ce i pozwalaj na stosowanie kwestionariusza w badaniach naukowych.
Oba kwestionariusze, IPIP-BFM-50 oraz IPIP-BFM-2Ń, pochodz

z polskiej wersji

Internatinal Personality Item Pool (www.ipip.edu.pl), zatem mog być stosowane przez
badaczy bezpłatnie.
Słowa kluczoweŚ Wielka Pi tka, kwestionariusz, ujęcie leksykalne, IPIP-BFM-20, IPIPBFM-50

391

2. Tomasz Rowi ski, Martyna Cieloch, Natalia Cybis, Włodzimierz Strus, Jan
Cieciuch
Polska adaptacja i wersja skrócona kwestionariusza IPIP-NEO-PI-R
Pięcioczynnikowy Model Osobowo ci (PMO) Costy i McCrae’a (ń992, ń998) stanowi jeden
z najczę ciej

wykorzystywanych

w

badaniach

naukowych

Kwestionariusz NEO-PI-R Costy i McCrae’a jest jedn

modeli

osobowo ci.

z najbardziej popularnych

wielowymiarowych metod badawczych, będ cych operacjonalizacj tego modelu. W ramach
projektu International Personality Item Pool Goldberga (1999; Goldberg i in., 2ŃŃ6) został
opracowany kwestionariusz IPIP-NEO-PI-R, oparty o model Costy i McCrae’a.
W przeciwie stwie jednak do NźO-PI-R, kwestionariusz IPIP-NEO-PI-R posiada zalety,
których brak narzędziom licencjonowanymŚ otwarty dostęp oraz mo liwo ć wykorzystania go
w badaniach online na dowolnej platformie.
Celem niniejszych bada

była weryfikacja polskiej adaptacji IPIP-NEO-PI-R oraz

opracowanie wersji skróconej narzędziaŚ IPIP-NEO-PI-R-90. W ramach polskiej walidacji
kwestionariusza IPIP-NEO-PI-R oraz jego wersji skróconej przeprowadzono trzy badania.
W pierwszym badaniu zweryfikowano polsk adaptację IPIP-NEO-PI-R (Rowi ski, Strus,
Cieciuch, Wieman, 2Ńńń) na próbie N=1258 osób w wieku ń6-80 lat (M=33,0; SD=12,7;
54,7% kobiet). W celu weryfikacji trafno ci struktury czynnikowej zastosowano procedurę
Procrustes rotation. Ta procedura jest proponowana przez autorów narzędzia NźO-PI-R
(McCrae, Zonderman, Costa, Bond, Paunonen, ń996ś Costa, McCrae, Jónsson, 2ŃŃ2).
Współczynniki kongruencji wahały się od Ń,57 do Ń,98. Współczynniki rzetelno ci alfa
Cronbacha wahały się od Ń,53-Ń,9Ń ( rednia Ń,78). Współczynniki korelacji (N=377)
pomiędzy podskalami kwestionariusza IPIP-NEO-PI-R a NEO-PI-R Costy i McCrae’a
wahały się do Ń,42 do Ń,69 ( rednia Ń,59), a pomiędzy skalami obu narzędzi – od 0,70 do 0,79
( rednia Ń,74).
W drugim badaniu (N=377; 16-80 lat; M=31,0; SD=13,6; 54% kobiet) wykorzystano dwa
kwestionariusze: 1) NEO-PI-R w adaptacji Siuty (2009) oraz 2) IPIP-NEO-PI-R w celu
opracowania wersji skróconej kwestionariusza IPIP. Na podstawie analizy korelacji itemów
IPIP-NEO-PI-R z odpowiadaj cymi im wynikami w podskalach NźO-PI-R wybrano 90
(3 itemy x 3Ń podskal) pozycji spełniaj cych trzy warunkiŚ (ń) przynajmniej jedno pytanie ma
odwrócony klucz, (2) najwy sza korelacja z wynikiem ogólnym jest w odpowiadaj cej
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podskali, 3) najni sza korelacja jest w pozostałych podskalach kwestionariusza NźO-PI-R.
Współczynniki rzetelno ci wersji skróconej wahały od Ń,63 do Ń,9ń ( redniaŚ Ń,8ń).
W badaniu trzecim (N=599, 14-63 lat; 70% kobiet, M=24,14; SD=5,6) weryfikowano
strukturę czynnikow

oraz rzetelno ć IPIP-NEO-PI-R-90 w badaniu online. Trafno ć

czynnikow zweryfikowano w procedurze Procrustes rotation. Współczynniki kongruencji
wahały się od Ń,44 do Ń,98. Współczynniki rzetelno ci alfa Cronbacha wahały się od Ń,36
do Ń,83 ( rednia Ń,63). Ponadto porównano macierze ładunków czynnikowych wersji
skróconej IPIP-NEO-PI-R i wersji NEO-PI-R w adaptacji Siuty (2ŃŃ6).

redni poziom

współczynnika kongruencji dla podskal wynosi 0,93.
Niniejsze badanie wykazało, e wersja podstawowa jak i skrócona IPIP-NEO-PI-R maj
podobne wła ciwo ci psychometryczne do NźO-PI-R Siuty. Mog

być swobodnie

wykorzystane w naukowych badaniach online (wersja skrócona) jak i w badaniach
tradycyjnych (IPIP-NEO-PI-R) nad osobowo ci człowieka w ramach PMO. Nie mog być
jednak stosowane do celów diagnostycznych.
Słowa kluczoweŚ NEO-PI-R, IPIP-NEO-PI-R, wersja skrócona, polska adaptacja

3. Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowi ski
Polska wersja kwestionariusza Big Five Aspects Scales (BŻAS) do pomiaru dziesi ciu
podwymiarów Wielkiej Pi tki
Liczba, tre ć i sposób organizacji cech ni szego rzędu w modelu Wielkiej Pi tki od dłu szego
czasu budz dyskusje (np. Hofstee, De Raad, Goldberg, 1992; Saucier, Ostendorf, 1999).
Zgodnie z DeYoung i in. (2ŃŃ7) istnieje po redni poziom organizacji cech pomiędzy Wielk
Pi tk

a aspektami, składaj cy się z ńŃ podwymiarów. Ka dy z pięciu podstawowych

wymiarów osobowo ci posiada dwa odrębne, choć zwi zane ze sob podwymiary. Big Five
Aspect Scales (BFAS) jest kwestionariuszem osobowo ci słu cym do pomiaru tych
10 podwymiarów, stworzonym z zasobów International Personality Item Pool (IPIP,
httpŚ//ipip.ori.org/, żoldberg i in., ń999, 2ŃŃ6). W ramach prac na polsk

wersj

IPIP

(www.ipip.edu.pl) została opracowana polska adaptacja kwestionariusza BFAS.
Przeprowadzono cztery badania na ł cznej grupie N=1577 osób (w wieku od ń6 do ńń3ś
M=30,1; SD=ńń,2ś 58% kobiet). 93Ń osób zostało zbadanych metod

papier-ołówek,

a 647 osób zbadano przez Internet. W wyst pieniu zaprezentowane zostan
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wła ciwo ci

psychometryczne polskiej wersji BŻAS. Wska niki rzetelno ci alfa Cronbacha wahaj się
od Ń,72 do Ń,86. Struktura dziesięciu podwymiarów została pozytywnie zweryfikowana
w konfirmacyjnej analizie czynnikowej. Trafno ć zbie na i ró nicowa została zweryfikowana
w analizie MTMM (multitrait-multimethod) z wykorzystaniem trzech pomiarówŚ dwóch
kwestionariuszy słu cych do pomiaru Wielkiej Pi tkiŚ IPIP-45AB5C (Strus, Cieciuch,
Rowi ski, 2Ńńń) i NźO-PI-R (Siuta, 2006), oraz kwestionariusza BFQ-2 (Big Five
Questionnaire–2ś Barbaranelli, Borgogni, Vecchione, 2ŃŃ7) do pomiaru ńŃ podwymiarów
Wielkiej Pi tki. Uzyskane rezultaty bada

pozwalaj

uznać BŻAS za rzetelne i trafne

narzędzie do badania ńŃ podwymiarów Wielkiej Pi tki.
Słowa kluczowe: Big Five Aspects Scales (BFAS), polska wersja, dziesięć podwymiarów
Wielkiej Pi tki

4. Justyna Roszczypała, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowi ski
Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-HEXACO do pomiaru sze ciu podstawowych
wymiarów osobowo ci
Mimo e model Wielkiej Pi tki jest najczę ciej stosowan taksonomi cech osobowo ci,
nie jest to model jedyny. Najbardziej znan

alternatyw

dla tego modelu jest obecnie

sze cioczynnikowy model HźXACO, zaproponowany na pocz tku XXI w. przez Ashtona
i Lee (2ŃŃńś Ashton, Lee, Son, 2ŃŃŃ). Model ten zakłada istnienie sze ciu podstawowych
wymiarów osobowo ci, a podstawowa ró nica w porównaniu z modelem pięcioczynnikowym
to dodanie szóstego czynnikaŚ uczciwo ć-pokora (Honesty-Humility). Do pomiaru owych
sze ciu wymiarów wraz z ich 24 aspektami (po cztery aspekty na ka dy wymiar) Lee i
Ashton (2004) stworzyli Kwestionariusz HEXACO-PI. W ramach projektu International
Personality Item Pool (IPIP, http://ipip.ori.org/, Goldberg i in., 2006) Ashton, Lee i Goldberg
(2ŃŃ7) stworzyli tak e IPIP-HEXACO – alternatywne, niekomercyjne (dostępne w domenie
publicznej) narzędzie pomiaru cech przewidywanych przez model HźXACO. Prace
nad polsk wersj IPIP (www.ipip.edu.pl) objęły równie opracowanie polskiej adaptacji
IPIP-HEXACO.
Podczas wyst pienia zaprezentowane zostan wła ciwo ci psychometryczne tego narzędzia.
Badania przeprowadzono na grupie 843 osób (w wieku od ń4 do 72ś M=29,5ś SŹ=12,6;
56% kobiet). Wska niki rzetelno ci szacowane współczynnikiem alfa Cronbacha wahaj się
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od 0,69 do 0,90 dla podskal oraz od Ń,88 do Ń,93 dla skala ogólnych. Trafno ć czynnikowa
została pozytywnie zweryfikowana w eksploracyjnej analizie czynnikowej, a trafno ć
zewnętrzna w analizie korelacji ze skalami kwestionariuszy mierz cymi cechy osobowo ciŚ
BFAS (Big Five Aspect Scales; DeYoung, Quilty, Peterson, 2007), BFQ-2 (Big Five
Questionnaire–2; Barbaranelli, Borgogni, Vecchione, 2ŃŃ7)ś preferencje warto ci (Portrait
Value Questionnaire; Cieciuch, 2013; Schwartz i in., 2012); oraz mocne strony charakteru
(IPIP-Values in Action; Najderska, Cieciuch, 2013).
Słowa kluczoweŚ sze cioczynnikowy model HźXACO, kwestionariusz IPIP-HEXACO,
polska adaptacja

5. Natalia Cybis, Tomasz Rowi ski, Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus
Równowa no ć pomiaru kwestionariuszy z International Item Personality Pool mi dzy
badaniami online i papier-ołówek
W ostatnich latach mo na zaobserwować wzrost liczby bada

nad osobowo ci

prowadzonych za po rednictwem internetu. Ze względu na odmienn procedurę badania
powstaje pytanie, czy ten sam kwestionariusz zastosowany w badaniach internetowych
i badaniach metod papier-ołówek mierzy ten sam konstrukt teoretyczny w taki sam sposób.
W stosunku do bada

prowadzonych metod tradycyjn , badania internetowe posiadaj

niew tpliwe zaletyŚ pozwalaj znacz co obni yć koszt przedsięwzięcia, przyspieszyć proces
zbierania danych, umo liwiaj tak e szybsze dotarcie do specyficznych prób badawczych.
Jedn z procedur, która pozwala zweryfikować równowa no ć pomiaru jest wielogrupowa
konfirmacyjna analiza czynnikowa (Cieciuch, Davidov, 2013; Steenkamp, Baumgartner,
ń998ś Rowi ski, Cieciuch, 2ŃńŃ). Zwykle rozró nia się trzy poziomy równowa no ci
pomiaruŚ konfiguracyjny (te same czynniki s budowane przez te same itemy), metryczny
(w obu grupach ładunki czynnikowe itemów s takie same) oraz skalarny (w obu grupach
ładunki czynnikowe oraz stałe regresji itemów s takie same).
W trakcie bada

testowano pomiar równowa no ci dla dwóch narzędzi z projektu

International Personality Item Pool: IPIP-BFM-50 (Goldberg, 1999; polska adaptacja: Strus,
Cieciuch, Rowi ski, 2Ńń4) oraz BŻAS (Źe Young, Quilty, Peterson, 2ŃŃ7, polska adaptacjaŚ
Strus, Cieciuch, Rowi ski, 2Ńń2). Równowa no ć kwestionariusza BŻAS została
zweryfikowana w badaniu na próbie N=2665 osóbŚ 8Ń2 osób zbadanych metod papier395

ołówek (wiek ń4-72 lata, M=30; SD=13; w tym 56% kobiet) oraz 1863 w grupie online (wiek
12-70 lata; M=28; SD=9; w tym 66% kobiet). W badaniu z wykorzystaniem kwestionariusza
IPIP-BFM-5Ń próba objęła N=7Ńń5 osóbŚ 2347 zbadano za po rednictwem internetu (wiek
10-84 lata; M=27; SD=ńŃś w tym 58% kobiet) oraz 4668 metod papier-ołówek (wiek 13-92
lata; M=29; SD=13; w tym 58% kobiet). W obu przypadkach zastosowano parcelling,
polegaj cy na tym,

e zmiennymi obserwowalnymi wprowadzonymi do konfirmacyjnej

analizy czynnikowej były rednie wyliczone dla grup itemów (Little, Cunningham, Shahar,
2ŃŃ2ś Williams, O’Boyle, 2ŃŃ8).
W przypadku obydwu narzędzi została potwierdzona równowa no ć pomiaru na ka dym
z trzech poziomówŚ konfiguracyjnym, metrycznym i skalarnym. Oznacza to,

e oba

kwestionariusze zastosowane w wersji papier-ołówek jak i online mierz te same konstrukty
w taki sam sposób. Wyniki bada online, w których zastosowano narzędzia BŻAS lub IPIPBFM-5Ń mog być porównywane z badaniami przeprowadzonymi metod tradycyjn .
Słowa kluczoweŚ równowa no ć pomiaru, badanie online, badanie papier-ołówek,
kwestionariusze International Personality Item Pool
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Sympozjum nr 49: POZNAWANIź WIATA SPOŁźCZNźżO W ŹZIźCI STWIź
I ŹOROSŁO CI
Organizator:
Marta Białecka-Pikul
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Dyskutant:
Adam Putko
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie sympozjum:
Celem sympozjum jest przedstawienie wyników bada dotycz cych uwarunkowa rozwoju
i najwa niejszych charakterystyk pierwszych przejawów tzw. społeczno-poznawczych
(teorio-umysłowych/mentalizacyjnych)

umiejętno ci

niemowl t

i

dzieci

w

wieku

poniemowlęcym oraz ukazanie poznawczych, społecznych i osobowo ciowych korelatów
tych umiejętno ci u dzieci w pó nym dzieci stwie i w okresie dorosło ci. Podczas
sympozjum, dzięki przyjęciu perspektywy rozwojowej mo liwe stanie się opisanie
i wyja nienie jak w dzieci stwie dochodzi do ukształtowania się kompetencji do mentalizacji
(teorii umysłu) oraz jakie jest jej znaczenie dla funkcjonowania społecznego w wieku
w pó niejszym. Podkre lić nale y,

e perspektywa rozwojowa uwzględnia równie

rolę

ró nic indywidualnych tak w nabywaniu teorii umysłu, jak i w jej u ywaniu w sytuacjach
społecznych. Innymi słowy, będziemy rozwa ać np. czy dzieci nie miałe wcze niej rozwijaj
teorię umysłu oraz czy zmiany w przetwarzaniu negatywnych emocji między 9 a ń2
miesi cem ycia warunkuj rozwój zdolno ci do pod ania za spojrzeniem. Źowiemy się
równie , jaka jest rola

wiadomo ci intencji drugiej osoby w budowaniu argumentów

perswazyjnych podczas komunikacji z ni oraz czy przyjmowanie perspektywy wizualnej
drugiej osoby jest bezwysiłkowe i automatyczne, czy te zale y od sprawnego działania
funkcji wykonawczych. Powy sze tematy pozwol nam odnie ć się do pytania będ cego
przedmiotem trwaj cej w ród badaczy teorii umysłu debaty (np. Low, Perner, 2011; Heyes,
2Ńń4) na temat relacji między tzw. niejawn a jawn teori umysłu.
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Słowa kluczoweŚ poznanie społeczne, teoria umysłu, rozwój poznawczy

Wyst pieniaŚ
1. Marta Białecka-Pikul, Arkadiusz Białek
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Rozwój niejawnej teorii umysłu. Czy rozwój zmierza od zdolno ci przyjmowania
perspektywy wizualnej do zdolno ci przyjmowania perspektywy epistemicznej?
2. Arkadiusz Białek, Małgorzata St pie -Nycz, Marta Białecka-Pikul
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Uwarunkowania rozwoju niejawnej teorii umysłu
3. Alicja Nied wiecka, Przemysław Tomalski
Uniwersytet Warszawski
Rozwój pod ania za wzrokiem u niemowl t mi dzy 9 a ń2 miesi cem yciaŚ rola
ekspresji emocjonalnej w percepcji kierunku spojrzenia modela
4. Anna Kołodziejczyk1, Sandra Bosacki2
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie

2

Brock University, Kanada

Zwi zki pomi dzy rozumieniem intencjonalno ci a stosowaniem perswazji
w pó nym dzieci stwie
5. Adam Putko, Marta Andrzejewska
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przyjmowanie

wzrokowej

perspektywy

drugiego

człowieka

a

funkcje

wykonawcze
6. Adam Putko, Agata Złotogórska
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ró nice indywidualne w zdolno ciach uwspólniania uwagi a autystyczne cechy
osobowo ci i empatia
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Marta Białecka-Pikul, Arkadiusz Białek
Rozwój niejawnej teorii umysłu. Czy rozwój zmierza od zdolno ci przyjmowania
perspektywy wizualnej do zdolno ci przyjmowania perspektywy epistemicznej?
W badaniach nad niejawn

teori

umysłu przyjmuje się,

e dłu szy czas patrzenia

na zdarzenie nieoczekiwane (Onishi, Baillargeon, 2005; Surian, Caldi, Sperber, 2007) lub
poprawne antycypacyjne spojrzenia dziecka w te cie fałszywych przekona mimo błędnej
odpowiedzi werbalnej (Clements, Perner, ń994) s dobr miar rozumienia przez dziecko,
e umysł zawiera i przetwarza wiedzę o rzeczywisto ci. Innymi słowy domy lnie zakłada się,
e rozumienie, i

inni ludzi maj

wiedzę bazuje na rozumieniu,

e wiedzę poprzedza

bezpo redni, percepcyjny dostęp do niej. Celem prezentowanych bada jest sprawdzenie, czy
faktycznie zdolno ć do przyjmowania perspektywy wizualnej poprzedza rozwój zdolno ci
do u wiadamiania sobie i pod ania za perspektyw epistemiczn innej osoby.
W prowadzonych w ramach projektu Narodziny i rozwój zdolno ci do mentalizacji badaniach
podłu nych wzięło udział ponad 35Ń dzieci. Źzieci badano kolejno w wieku ń8, 24 i 3Ń
miesięcy. W wieku ń8 miesięcy zbadano dziecięc zdolno ć do dostrzegania znaczenia
podzielania pola widzenia dla komunikacji (na podst: Lempers i in., 1977; Liszkowski i in.,
2ŃŃ7), przyjmuj c, e motywacja dzieci do podzielania informacji jest warunkiem rozwoju
zdolno ci do przyjmowania perspektywy wizualnej. żdy dzieci miały 24 miesi ce zbadano
ich zdolno ć do przyjmowania pierwszorzędowej perspektywy wizualnej stosuj c dwa
zadaniaŚ klasyczn próbę autorstwa Żlavella i współpracowników (ń98ń) oraz zadanie Move
an Object (Lempers i in., ń977). W kolejnej turze bada , gdy dzieci miały 3Ń miesięcy
zastosowano dwa testy niejawnej teorii umysłu, w których mierzono spojrzenia
antycypacyjne i gesty dzieci (He i in., 2012; Rubio-Fernandez, Geurts, 2013). Uzyskane
wyniki s obecnie analizowane. Weryfikowana jest hipoteza, e rozumienie perspektywy
wizualnej jest niezbędnym warunkiem rozumienia perspektywy epistemicznej. Innymi słowy,
oczekujemy,

e u dzieci najpierw rozwija się rozumienie percepcyjnego dostępu

do informacji, czyli wiedza o tym, jak co komu pokazać, gdy samemu się tego nie widzi,
oraz jak co przed drug osob ukryć. Takie rozumienie dostarcza podstawy dla rozwoju
wiedzy dziecka o tym, e je li kto co widział to równie co wie oraz wiedzy o tym, e je li
kto co najpierw widział a następnie jest pozbawiony percepcyjnego dostępu do informacji
i nie widzi wprowadzenia zmian w otoczeniu, to jego przyszłym zachowaniem będzie
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kierowała wcze niejsza wiedza a nie zmieniony stan otoczenia. W dyskusji przedstawione
zostan rozwa ania nad natur niejawnej teorii umysłu.
Słowa kluczoweŚ niejawna teoria umysłu, perspektywa wizualna, perspektywa epistemiczna

2. Arkadiusz Białek, Małgorzata St pie -Nycz, Marta Białecka-Pikul
Uwarunkowania rozwoju niejawnej teorii umysłu
Na konieczno ć badania niejawnej „teorii umysłu” jako pierwsi zwrócili uwagę Clements
i Perner (ń994) wykazuj c, e dzieci (od 2ś ńń r. .), pomimo udzielania błędnych werbalnych
odpowiedzi w te cie „fałszywego przekonania”, s

w stanie antycypować spojrzeniem

poprawn lokalizację poszukiwania przedmiotu. W ród uwarunkowa rozwoju teorii umysłu
wymienia się m.in. wła ciwo ci relacji społecznych oraz temperament. Wykazano między
innymi, e dzieci posiadaj ce starsze rodze stwo wcze niej rozwijaj teorię umysłu (Perner
i in., ń994). Natomiast w podłu nych badaniach z zastosowaniem kwestionariuszowego
pomiaru temperamentu (Wellman i in., 2Ńńń) okazało się, e teoria umysłu rozwija się
wcze niej u dzieci nie miałych. Celem prezentowanych bada jest uzupełnienie powy szych
ustale dzięki zbadaniu bardziej szczegółowo wła ciwo ci rodowiska społecznego dziecka
oraz dzięki pomiarowi temperamentu, nie tylko z u yciem kwestionariusza, ale tak e
na podstawie obserwacji zachowania dziecka.
W ramach podłu nego projektu Narodziny i rozwój zdolno ci do mentalizacji grupa około
35Ń dzieci (od ń2 miesi ca ycia), co 6 miesięcy uczestniczy w badaniach w laboratorium.
Źodatkowo rodzice wypełniaj

kwestionariusze. Pomiaru uwarunkowa

społeczno-

kulturowych dokonano za pomoc kwestionariusza Ja i moje dziecko, który, wywodz c się
z koncepcji niszy rozwojowej (Super, Harkness, ń996), dotyczyłŚ fizycznego i społecznego
otoczenia dziecka, zwyczajów opiekowania się dzieckiem oraz potocznej psychologii
opiekunów (m.in. odległych celów socjalizacji). Źo pomiaru temperamentu u yto
Kwestionariusza Zachowa Małego Źziecka (The Early Childhood Behavior Questionnaire,
źCBQś Putnam i in., 2ŃŃ6), który był wypełniany przez rodziców, gdy dzieci miały
26 miesięcy. Natomiast w laboratorium przeprowadzonoŚ (ń) gdy dzieci były w wieku
18 miesięcy, pomiar temperamentu dziecka (na podst. Kagan i in., ń989), (2) gdy dzieci były
w wieku 24 miesięcy, pomiar podejmowania perspektywy wizualnej pierwszego poziomu
(na podst. Lempers i in., ń977), (3) a gdy dzieci były w wieku 3Ń miesięcy, test niejawnej
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teorii umysłu dokonuj c pomiaru spojrze antycypacyjnych i gestów wskazuj cych (na podst.
He i in., 2012).
Źane uzyskane w laboratorium oraz w kwestionariuszu temperamentu s
analizowane,

natomiast

u ycie

kwestionariusza

Ja

i

moje

dziecko

obecnie
ujawniło

m.in., e najwa niejszymi stawianymi przez opiekunów odległymi celami socjalizacji były
zdolno ć do nawi zywania bliskich relacji z innymi lud mi oraz bycie odpowiedzialnym
i uczciwym, a najmniej istotnymi bycie posłusznym, dobrze wychowanym oraz zdolnym
do powstrzymania

chciwo ci.

W

analizie

zweryfikowana zostanie hipoteza, i

danych

pochodz cych

z

laboratorium

u dzieci nie miałych wcze niej rozwija się

podejmowanie perspektywy wizualnej oraz niejawna teoria umysłu. Brak podstaw
teoretycznych b d empirycznych nie pozwala na sformułowanie jednoznacznych hipotez
dotycz cych zwi zków między praktykami i przekonaniami rodziców a rozwojem teorii
umysłu, st d ograniczono się do postawienia pytania badawczego o istnienie takiego zwi zku.
Słowa kluczoweŚ niejawna teoria umysłu, rozwój, temperament

3. Alicja Nied wiecka, Przemysław Tomalski
Rozwój pod ania za wzrokiem u niemowl t mi dzy 9 a ń2 miesi cem yciaŚ rola
ekspresji emocjonalnej w percepcji kierunku spojrzenia modela
Badanie miało na celu analizę zmian rozwojowych między 9 a ń2 miesi cem ycia w zakresie
pod ania za wzrokiem osoby wyra aj cej ró ne emocje. Hipotezy dotycz ce zwi zków
między percepcj mimicznych ekspresji emocji a pod aniem za wzrokiem oparto na dwóch
komplementarnych podej ciach teoretycznychŚ koncepcji inklinacji negatywnej oraz teorii
wspólnego sygnału. Badanie miało charakter podłu ny i obejmowało 2Ń zdrowych
niemowl t, które uczestniczyły w dwóch sesjach badawczych, pierwszej w wieku 9. miesięcy
oraz drugiej trzy miesi ce pó niej. Uwagę wzrokow monitorowano za pomoc eye-trackera.
Uczestnikom prezentowano filmy przedstawiaj ce aktorkę wyra aj c

mimicznie ró ne

emocje (zło ć, rado ć, strach) i kieruj c wzrok na jeden z dwóch przedmiotów poło onych
po ka dej ze stron. Na podstawie nagra

uzyskanych w trakcie eye-trackingu oceniono

często ć pod ania niemowl t za wzrokiem aktorki w kolejnych próbach ró ni cych się
ekspresj emocjonaln . Analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami wykazała istnienie
zwi zków między wiekiem dziecka, emocj wyra an przez aktorkę, kierunkiem spojrzenia,
a pod aniem przez dziecko za jej wzrokiem. Istotny okazał się efekt wieku niemowlęcia
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i efekt interakcji miedzy zmiennymi. Ró nice w pod aniu za wzrokiem, które zaszły między
9 a ń2 miesi cem ycia mo na wyja nić zmian w przetwarzaniu emocji negatywnych.
Słowa kluczowe: pod anie za wzrokiem, ekspresja emocjonalna, percepcja, model

4. Anna Kołodziejczyk, Sandra Bosacki
Zwi zki pomi dzy rozumieniem intencjonalno ci a stosowaniem perswazji w pó nym
dzieci stwie
Badania nad poznaniem społecznym pokazały na znacz c rolę rozwoju rozumienia stanów
umysłowych dla rozwoju umiejętno ci perswazyjnych w okresie pó nego dzieci stwa
(Bartsch, London, Campbell, 2007; Kołodziejczyk, 2012; Slaughter, Peterson, Moore, 2013).
Chocia jedn z najwa niejszych cech perswazji jest jej intencjonalny charakter (żriffin,
2Ńńńś Searle, ń983ś Stiff, ń994), to jednak niewiele bada , tak e rozwojowych, po więcono
rozumieniu perswazji jako społecznej, intencjonalnej umiejętno ci komunikacyjnej.
W bie cym badaniu, wychodz c od koncepcji intencjonalno ci Malle i Knobe (1997),
poszukiwano

odpowiedzi

na

pytanie

o

relację,

pomiędzy rozwojem

rozumienia

zaawansowanych aspektów intencjonalno ci a tworzeniem komunikatów perswazyjnych.
W badaniu wzięło udział dziewięćdziesięcioro pięcioro dzieci w wieku pięciu, sze ciu
i siedmiu lat. Umiejętno ci perswazyjne dziecka badano za pomoc historii obrazkowych,
wymagaj cych tworzenie argumentów perswazyjnych (Kołodziejczyk, 2012), natomiast
do pomiaru rozumienia intencjonalno ci zastosowano narzędzie oparte na metodzie Mull
i źvans (2ŃńŃ). Analizy, wykonane między innymi za pomoc
pokazały,

e

niezale nie

od

wieku

i

poziomu

regresji hierarchicznej

ekspresji

słownej

rozumienie

wiadomo ciowego aspektu intencjonalno ci jest predyktorem uwzględniania perspektywy
psychologicznej osoby przekonywanej w tworzeniu argumentu perswazyjnego. Dalsze
analizy pokazały,

e istotnymi predyktorami stosowania bardziej zaawansowanych

poznawczych strategii perswazyjnych jest rozumienie, e intencjonalne zachowanie wymaga
umiejętno ci zachowania się w okre lony sposób (skill) i
zachowaniem (awareness). Wyniki bada

wiadomego kierowania

dyskutowane s w kontek cie pragmatycznego

znaczenie rozwoju rozumienia stanów mentalnych dla zaawansowanych umiejętno ci
społecznych, takich jak perswazja.

402

Słowa kluczoweŚ umiejętno ci społeczne, perswazja, rozumienie, intencjonalno ć, pó ne
dzieci stwo, teoria umysłu

5. Adam Putko, Marta Andrzejewska
Przyjmowanie wzrokowej perspektywy drugiego człowieka a funkcje wykonawcze
Źostrzeganie ró nicy między własnym i innej osoby punktem widzenia, a tak e przeł czanie
się między tymi perspektywami widzenia, to jedne z podstawowych zdolno ci
wykorzystywanych w codziennych interakcjach społecznych, zwi zane z tworzeniem
reprezentacji mentalnego wiata innej osoby. Źotychczasowe badania wskazuj , e uleganie
egocentrycznej tendencji do przypisywania innym własnego punktu widzenia nie ogranicza
się do okresu dzieci stwa, ale jest widoczne równie w zachowaniach ludzi dorosłych, kiedy
musz oni perspektywę innej osoby nie tyle opisać, co uwzględnić we własnym działaniu.
W wyst pieniu przedstawione zostan
sprawdzenie hipotezy,

wyniki badania, którego głównym celem było

e przyjęcie perspektywy drugiego człowieka nie jest procesem

bezwysiłkowym i automatycznym, lecz zwi zanym ze stłumieniem własnej i przeł czeniem
się na inn

perspektywę widzenia. W zwi zku z tym mo na oczekiwać,

e skłonno ć

do popełniania egocentrycznych błędów oraz szybko ć reakcji wymagaj cych uwzględnienia
odmiennej

od

własnej

perspektywy

zale

od

sprawno ci

funkcji

wykonawczych/zarz dzaj cych, procesów zwi zanych z elastycznymi, ukierunkowanymi
na cel działaniami. W badaniu zastosowano komputerow wersję zadania Keysara (Keysar
i in., 2ŃŃŃ), w którym jego uczestnicy mieli wykonywać polecenia w dwóch warunkach
ró ni cych się konieczno ci

uwzględnienia wzrokowej perspektywy innej osoby.

Do pomiaru wybranych aspektów funkcji wykonawczych zastosowano testy z baterii
CANTAB. Uzyskane wyniki mog

mieć znaczenie dla problemu funkcjonalnego

podobie stwa między procesami przyjmowania wzrokowej i konceptualnej perspektywy
drugiego człowieka, o których wiadomo, e posiadaj w znacznym stopniu wspólne podło e
neuronalne.
Słowa kluczoweŚ perspektywa wzrokowa, funkcje wykonawcze
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6. Adam Putko, Agata Złotogórska
Ró nice indywidualne w zdolno ciach uwspólniania uwagi a autystyczne cechy
osobowo ci i empatia
Zdolno ć uwspólniania uwagi, dzielenia własnego bie cego do wiadczenia percepcyjnego
z inn

osob , le y u podstaw zdolno ci mentalizacyjnych i pomy lnych interakcji

społecznych. Większo ć dotychczasowych bada

z udziałem osób dorosłych dotyczyła

zaburze tej zdolno ci, natomiast niewiele wiadomo na temat jej zró nicowania w populacji
normalnej oraz jej zwi zków z funkcjonowaniem społecznym. żłównym celem badania było
sprawdzenie, czy zachodzi zwi zek między sprawno ci uwspólniania uwagi a autystycznymi
cechami osobowo ci oraz poziomem empatii. Celem dodatkowym było sprawdzenie, czy
na uwspólnianie uwagi, przejawiaj ce się w ukierunkowaniu spojrzenia, maj taki sam wpływ
zarówno bod ce wzrokowe, jak i słuchowe. W badaniu z udziałem osób dorosłych
do pomiaru sprawno ci w uwspólnianiu uwagi zastosowano komputerowe zadanie, w którym
prezentowano fotografie osób spogl daj cych na przedmioty znajduj ce się w ró nych
czę ciach pola wzrokowego. Zadaniem uczestników badania było udzielenie szybkiej
odpowiedzi na temat jednego z przedmiotów na fotografii. Źo pomiaru cech autystycznych
zastosowano Kwestionariusz AQ (Autism Quotient, Baron-Cohen i in., 2001), a poziom
empatii mierzono za pomoc

Kwestionariusza źQ (Empathy Quotient, Baron-Cohen,

Wheelwright, 2004). Przedstawione zostan wyniki aktualnie trwaj cego badania, które mog
przyczynić się do lepszego zrozumienia osobowo ciowych korelatów procesów poznawczych
le cych u podstaw mentalizacji i funkcjonowania społecznego.
Słowa kluczoweŚ uwspólnianie uwagi, autystyczne cechy osobowo ci, empatia
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Sympozjum nr 50: ROŹZź STWO JAKO WARTO Ć W INŹYWIŹUALNYM
I SPOŁźCZNYM ŻUNKCJONOWANIU CZŁOWIźKA
Organizator:
Marta Kosiol
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dyskutant:
Anna Cierpka
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Streszczenie sympozjum:
Tematyka rodze stwa cieszy się kilkudziesięcioletni tradycj bada . Od lat 8Ń-tych XX w.
w literaturze wiatowej mo na odnale ć szereg artykułów stanowi cych doniesienia z bada
relacji między rodze stwem, prowadzonych przede wszystkim za pomoc
i kwestionariuszy. Na podstawie tych bada

wywiadów

wyodrębniono podstawowe wymiary relacji

między rodze stwem, wskazano na warto ć posiadania rodze stwa dla szeroko ujętego
indywidualnego i społecznego funkcjonowania człowieka. Prowadzone na przestrzeni lat
kolejne badania, równie z u yciem tych samych metod, skutkowały m. in. udoskonaleniem
wła ciwo ci psychometrycznych stosowanych narzędzi badawczych. Tematyka rodze stwa
najczę ciej osadzana jest przez badaczy w kilku perspektywach teoretycznych. Nale
do nichŚ ujęcie psychoanalityczno-ewolucyjne, z teori przywi zania Johna Bowlby’ego oraz
teori indywidualn Alfreda Adlera. Ujęcie psychologii społecznej, wykorzystuj ce teorię
porówna

społecznych Leona Żestingera, społeczn teorię wymiany oraz teorię udziału.

Teoria społecznego uczenia się, z uwagi na podkre lanie roli mechanizmów wzmacniania
oraz obserwacji zachowa innych osób stanowi ujęcie kolejne. Ostatni stanowi perspektywa
ekologicznych systemów rodziny (family-ecological systems), z wykorzystaniem teorii
systemów i zwróceniem uwagi na czynniki zewnętrzne, maj ce wpływ na rodzinę.
Wymienione perspektywy teoretyczne uzupełniaj się wzajemnie, ukazuj c szeroki kontekst
wpływów, jakim podlegaj

relacje między rodze stwem. Podkre lenia wymaga równie
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wielo ć zmiennych, jakie nale y brać pod uwagę analizuj c te relacje. Sprawia to, e z jednej
strony, badanie rodze stwa nie jest łatwe, z drugiej natomiast czyni te badania szczególnie
ciekawymi.
Badanie relacji rodze stwa na gruncie polskim stanowi temat eksplorowany w niewielkim
zakresie. Jednak e jest to zagadnienie niezmiernie wa ne tak w kontek cie rozwoju
indywidualnego, społecznego ludzi, jak równie w odniesieniu do sytuacji demograficznej
naszego

kraju.

Społecze stwo

starzeje

się,

obserwuje

się

nie zapewniaj cy prostej zastępowalno ci pokole . Okazuje się,

wska nik

dzietno ci

e większo ć rodzin

w Polsce, to obecnie rodziny z jednym dzieckiem. Wprawdzie w większo ci rodzice chc
mieć więcej ni jedno dziecko, ale w przewa aj cej mierze pozostaj jedynie na chęciach,
nie decyduj c się na wychowywanie rodze stwa. Stanowi to niew tpliwie wyzwanie
dla prowadzonej przez pa stwo polityki na rzecz rodziny.
Zgłoszone sympozjum podejmuje obszar zagadnie
indywidualnego, społecznego, jak równie

istotnych tak dla funkcjonowania

wa nego z punktu widzenia problematyki

demograficznej naszego kraju. Spotkanie naukowców prezentuj cych badania rodze stwa jest
wa n płaszczyzn wymiany do wiadcze badawczych w dalszym ci gu jeszcze pionierskich
bada w psychologii polskiej. Mo liwa do podjęcia w ramach sympozjum dyskusja stanowi
istotny element ukierunkowuj cy przyszłe działania oraz mo e być dobrym miejscem
zaplanowania podjęcia wspólnych przedsięwzięć naukowych w przyszło ci.
Słowa kluczoweŚ rodze stwo, badanie relacji rodze stwa, funkcjonowanie człowieka

Wyst pieniaŚ
1. Anna Cierpka
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Badania nad rodze stwem, czyli o problemie pomijanych relacji
2. Piotr Połomski, Aleksandra Pepli ska
Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski
Jedynactwo a pracoholizm - mediacyjna rola jako ci relacji rodzinnych
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3. Anna Wenta1, Justyna Kulczyk, Katarzyna Sadowska2, 3
1

Uniwersytet żda ski

2

Zespół Szkolno Przedszkolny w Drewnicy

3

TźB źdukacja żda sk Szkoły Policealne

Analiza porównawcza relacji miedzy rodze stwem adolescentów na ró nych
etapach edukacji szkolnej a percypowane postawy rodzicielskie
4. Katarzyna Wal cka-Matyja
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Specyfika relacji w rodze stwie w okresie dorosło ci - uj cie psychologiczne
5. Marta Kosiol
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Relacje mi dzy rodze stwem w perspektywie przeszłych do wiadcze seniorów
6. Piotr Połomski1, Aleksandra Lewandowska-Walter1, 2
1

Uniwersytet żda ski

2

Rodzinny O rodek Źiagnostyczno-Konsultacyjny

Kwestionariusz relacji mi dzy rodze stwem – konstrukcja i wła ciwo ci
psychometryczne

Streszczenia wyst pie Ś
1. Anna Cierpka
Badania nad rodze stwem, czyli o problemie pomijanych relacji
W literaturze dotycz cej problematyki rodzinnej kwestia relacji w podsystemie rodze stwa
wydaje się tematem stosunkowo najrzadziej podejmowanym. Badania dotycz ce rodze stwa
odnosz

się najczę ciej do dysfunkcji pojawiaj cych się w systemie rodzinnym,

m.in. przemocy, patologii społecznej, niepełnosprawno ci itp. Niewiele jest bada naukowych
traktuj cych o znaczeniu relacji w rodze stwie dla rozwoju psychospołecznego dzieci i osób
dorosłych. Pojawia się tak e wiele niejasno ci i rozbie no ci wyników dotycz cych znaczenia
relacji w rodze stwie. żłównym tego tłumaczeniem s w literaturze przedmiotu problemy
natury metodologicznej: brak kontrolowania istotnych zmiennych po rednicz cych, brak
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ró nicowania respondentów, np. w zale no ci od ró nych rodzajów niepełnosprawno ci ich
rodze stwa, niewła ciwym dobieraniu grupy kontrolnej lub jej całkowitym braku. Autorzy
bada s jednak najczę ciej zgodni, co do uznawania relacji w rodze stwie jako swoistego
laboratorium uczenia się umiejętno ci społecznych.
W ramach organizowanego sympozjum zaprezentowane zostan badania dotycz ce znaczenia
relacji w rodze stwie, jak równie dyskutowane będ problemy metodologiczne owych bada
oraz mo liwo ci formułowania uprawnionych konkluzji.
Słowa kluczoweŚ rodze stwo, znaczenie bada , metodologia bada

2. Piotr Połomski, Aleksandra Pepli ska
Jedynactwo a pracoholizm – mediacyjna rola jako ci relacji rodzinnych
Chocia osoby dorosłe nieposiadaj ce rodze stwa (tzw. jedynacy) stanowi coraz liczniejsz
grupę społeczn , to jednak wyniki bada na ich temat nie s do ko ca spójne. Nie ma
zgodno ci, co do rozwojowych konsekwencji wzrastania i wychowywania bez rodze stwa,
i dotyczy to równie tak wa nej sfery funkcjonowania społecznego jak praca zawodowa.
Spora czę ć badaczy podkre la specyficzne cechy jedynaków, które mog mieć znaczenie
w miejscu pracy. Ze szczególnym akcentem wymienia się tendencje do zdobywania uwagi
otoczenia, chęci zaistnienia po ród znajomych, bycia podziwianym, do perfekcjonizmu,
egocentryzmu, „parcia” na odnoszenie sukcesów. Przyczyn takiego stanu rzeczy (zwłaszcza
w najnowszych interakcyjnych ujęciach jedynactwa) poszukuje się nie w samym fakcie braku
kontaktu z rodze stwem, lecz w towarzysz cych jedynactwu specyficznych postawach
rodzicielskich nasyconych nierzadko zbytni ochron i kontrol dziecka, nadmiern uwag
ze strony rodziców, realizowaniem własnych niespełnionych ambicji, co stawia jedynaka
w psychologicznie „gorszej” sytuacji ni osobę posiadaj c braci lub siostry. U podstaw
badania le ało więc zało enie, e psychospołeczne funkcjonowanie osoby dorosłej, tak e
w rodowisku zawodowym, wynika z długotrwałego i zło onego procesu zwi zanego
z do wiadczaniem oddziaływa

wychowawczych oraz interakcji z innymi osobami

znacz cymi. Celem prezentowanych bada była próba poszukiwania zwi zków pomiędzy
liczb posiadanego rodze stwa, jako ci relacji w rodzinach pochodzenia a pracoholizmem
w ród kobiet i mę czyzn przejawiaj cych wysoki poziom zaanga owania w pracę
i realizuj cych nowoczesny model kariery zawodowej.
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W badaniu uczestniczyły 224 osoby podzielone na 4 grupyŚ jedynaków, posiadaj cych
jednego brata lub siostrę, posiadaj cych dwoje oraz troje i więcej rodze stwa. (4Ń% badanych
to kobiety, 6Ń% mę czy ni). Wyznaczone zostały ogólne ramy doboru osób badanych, które
stanowiłyŚ wiek (ponad 28 lat) oraz zajmowanie stanowiska kierowniczego od ponad roku.
Zastosowano następuj ce narzędzia pomiarowe: Work Addiction Risk Test - WART,
autorstwa Robinson, Phillips w polskiej adaptacji K. Wojdyło, który poza ogólnym
wska nikiem pracoholizmu wyró nia 3 czynniki, tj. obsesje, kontrolę i przeci enie.
Kwestionariusz

wywiadu opracowany w celu

scharakteryzowania

badanych

grup

pod względem struktury rodziny i konstelacji rodze stwa, Kwestionariusz Kompetencji
Społecznych – KKS-A (D) A. Matczak oraz Kwestionariusz Relacji Rodzinnych autorstwa
M. Plopy i P. Połomskiego. Przeprowadzone analizy pozwalaj

na wnioski o istotnej

po rednicz cej, w aspekcie liczby rodze stwa i tendencji do pracoholizmu, roli jako ci relacji
w rodzinach pochodzenia badanych. Nie bez znaczenia okazało się równie

dokonanie

w analizach szczegółowego podziału na relacje diadyczne (z okre lonym opiekunem – matk ,
ojcem) i ogólne, w ujęciu rodziny jako cało ci. Źało to podstawę do stworzenia zło onego
modelu tzw. moderowanej mediacji ze strony jako ci relacji rodzinnych dla zwi zku
rodzinnej struktury (z akcentem na liczbę rodze stwa) i występowania u badanych przejawów
psychicznego uzale nienia od pracy.
Słowa kluczoweŚ jedynactwo, pracoholizm, jako ć relacji rodzinnych

3. Anna Wenta, Justyna Kulczyk, Katarzyna Sadowska
Analiza porównawcza relacji miedzy rodze stwem adolescentów na ró nych etapach
edukacji szkolnej a percypowane postawy rodzicielskie
Wychodz c z zało enia, i postawy rodzicielskie to jeden z najistotniejszych czynników
kształtuj cych osobowo ć młodego człowieka, w ramach niniejszego referatu postaramy się
odpowiedzieć na następuj ce pytanie badawczeŚ czy istnieje istotna zale no ć pomiędzy
jako ci relacji między rodze stwem a percepcj postaw rodzicielskich i jak ta zale no ć
kształtuje się w ród adolescentów na ró nych szczeblach edukacji szkolnej, w szczególno ci
między adolescentami w młodszym wieku szkolnym, a młodzie
Jako narzędzia badawcze posłu

licealn .

nam Skala Postaw Rodzicielskich (SPR-2) autorstwa

M. Plopy, Kwestionariusz Przywi zania Źorosłego Rodze stwa (ASQR) autorstwa
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R. P. Lanthier, C. Stocker i Kwestionariusz Wywiadu. Niniejszy referat jest poszerzeniem
bada , które były przeprowadzone w ród młodzie y licealnej, a więc stanowi ciekawy punkt
wyj cia do dalszych analiz porównawczych. Obecnie dostępnych jest niewiele polskich bada
ilustruj cych jako ć relacji między rodze stwem, a otrzymane wyniki bada przyczyni się
do poszerzenia wiedzy wła nie z tego zakresu.
Słowa kluczoweŚ relacje między rodze stwem, postawy rodzicielskie

4. Katarzyna Wal cka-Matyja
Specyfika relacji w rodze stwie w okresie dorosło ci - uj cie psychologiczne
Stosunki społeczne rodze stwa maj wyj tkowe znaczenie w procesie przystosowania się
człowieka do otaczaj cej go społecznej rzeczywisto ci. Jednak problematyka relacji
interpersonalnych w rodze stwie spotyka się z mniejszym zainteresowaniem badaczy ni inne
typy interakcji w systemie rodzinnym. Okre lenie uniwersalnych prawidłowo ci dla ycia
rodzinnego jest trudne. Powodem jest zmienno ć mikrosystemu rodzinnego w zakresie
m.in. liczebno ci rodziny, kolejno ci urodzin, ró nicy wieku między rodze stwem, płci, cech
somatycznych, czy te osobowo ciowych. Jednak relacje społeczne rodze stwa uznaje się
za wyj tkowe. Trwaj one bowiem przez całe ycie człowieka i s prymarne w stosunku
do zawieranych zwi zków przyja ni, a następnie miło ci. Nale y zaznaczyć, e cechuj się
zupełnie odmiennym charakterem ni

wię

z rodzicami. Relacja z rodze stwem jest

opisywana w literaturze przedmiotu jako ambiwalentna. Przeplataj się tu bowiem stosunki
sympatii, antypatii i rywalizacji. W du ej mierze decyduje ona o samopoczuciu, zdrowiu
i rozwoju młodych jednostek. Przyjmuje się tak e wpływ tej e relacji na funkcjonowanie
człowieka tak e w okresie dorosło ci. Źotychczasowe badania nad relacjami z rodze stwem
koncentruj się głównie na okresie dzieci stwa (Źunn, ń983ś Żurman, Buhrmester, 1985;
Stocker, ń993) lub na okresie pó nej dorosło ci (Bedford, ń989). Z uwagi na powszechno ć
relacji rodze stwa i ich znaczenie w dzieci stwie, referat ma na celu zwrócenie uwagi
na charakter relacji rodze stwa i jej rolę w wieku dorosłym. Jest to szczególne wa ne
w kontek cie zjawiska wydłu ania się redniej wieku i coraz dłu szego ycia.
Słowa kluczoweŚ relacje w rodze stwie, dorosło ć
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5. Marta Kosiol
Relacje mi dzy rodze stwem w perspektywie przeszłych do wiadcze seniorów
Relacje z rodze stwem s jednymi z najdłu szych, jakich ludzie do wiadczaj w swoim
yciu. Na jego przestrzeni mo na dostrzec zmiany w blisko ci i częstotliwo ci kontaktów
z braćmi i siostrami. Najbardziej intensywne interakcje maj miejsce w dzieci stwie oraz
w okresie dojrzewania, najczę ciej z racji zamieszkiwania w jednym domu rodzinnym.
Następnie, do wiadczenia yciowe modyfikuj znaczenie tych relacji dla konkretnej osoby
w czasie dorosło ci. W okresie pó nej dorosło ci natomiast obserwuje się ponowne zbli enie
w relacjach z rodze stwem. Stanowi to wa ny czynnik zachowania to samo ci, poprzez
wspomnienia odnosz ce się do wspólnych do wiadcze

z przeszło ci oraz jest istotnym

aspektem doznawania szeroko pojętego wsparcia w staro ci. Wyst pienie stanowić będzie
prezentację wyników bada relacji z rodze stwem osób starszych. Wykorzystany do ich
przeprowadzenia wywiad ustrukturowany pozwolił na przeanalizowanie odniesienia
do przeszłych wspólnych do wiadcze , w perspektywie obecnych stosunków panuj cych
między rodze stwem. Uzyskane wyniki potwierdziły wnioski wyci gnięte przez naukowców
zachodnich co do wzrostu częstotliwo ci interakcji z rodze stwem. Pozwoliły równie
na dokonanie

charakterystyki

obecnych

kontaktów

rodze stwa

oraz

odniesienia

do do wiadcze zwi zanych z rodze stwem w całym dotychczasowym yciu.
Słowa kluczoweŚ relacje między rodze stwem, pó na dorosło ć

6. Piotr Połomski, Aleksandra Lewandowska-Walter
Kwestionariusz

relacji

mi dzy

rodze stwem

–

konstrukcja

i

wła ciwo ci

psychometryczne
W ramach wyst pienia zaprezentowane zostan teoretyczne zało enia jak równie wstępne
wyniki bada

zwi zane z etapami tworzenia i psychometrycznej weryfikacji narzędzia

pomiarowego słu cego badaniu relacji między rodze stwem. Kwestionariusz ten jest
pioniersk prób takiego opracowania, gdy – szczególnie w polskiej literaturze przedmiotu –
brak jest tego rodzaju narzędzi. Chocia osoby dorosłe posiadaj ce rodze stwo stanowi
niezwykle liczn grupę społeczn , to ich relacje – zwłaszcza w ujęciu interakcyjnym – s
jeszcze słabo poznane (por. m.in. Braun-żałkowska, ń992ś Rostowska, 2010). U podstaw
powstania narzędzia le y zało enie,

e psychospołeczne funkcjonowanie osoby dorosłej
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wynika z procesu długotrwałego i zło onego, zwi zanego z do wiadczaniem oddziaływa
wychowawczych nie tylko ze strony rodziców, ale te

interakcji z innymi osobami

znacz cymi, w tym z rodze stwem szczególnie. Relacje wzajemne z siostrami lub braćmi
charakteryzuj

się inn

specyfik

ni

pozostałe relacje w rodzinie – dzieci nawi zuj

interakcje w swoim podsystemie czę ciej na zasadach partnerskich, podczas gdy te
z rodzicami maj

charakter głównie hierarchiczny. Osoby posiadaj ce rodze stwo maj

m.in. większ mo liwo ć nabywania i bezpo redniego trenowania na gruncie rodzinnym
okre lonych umiejętno ci społecznych (Strzelczyk-Mauszy ska, 2ŃńŃ), podczas gdy jedynacy
na przykład zbieraj społeczne do wiadczenia rówie nicze głównie poza rodzin (Kumpel,
2ŃŃ3). Nie ma zgodno ci co do rozwojowych i psychologicznych konsekwencji wzrastania
i wychowywania bez rodze stwa głównie z powodu zło ono ci problemu, mnogo ci ró nych
konfiguracji rodze stwa, np. ze względu na kolejno ć narodze , płeć, wiek, nie ma te
dobrego, trafnego i rzetelnego narzędzia pomiarowego, które mogłoby pomóc w badaniu tej,
jak e istotnej, dziedziny ycia. A spora czę ć badaczy podkre la przecie specyficzne cechy
osób urodzonych w okre lonych konstelacjach rodze stwa (np. Richardson, Richardson,
ń999), nie wspominaj c ju o ró nicach względem jedynaków (np. Nachman, Thompson,
ń997ś Sorensen, 2ŃŃ8). Kwestionariusz Relacji Między Rodze stwem wydaje się więc
narzędziem potrzebnym z mo liwo ci szerokiego zastosowania w badaniach.
Na etapach tworzenia i weryfikacji dobroci narzędzia uczestniczyło ponad ń2ŃŃ osób.
W badaniach pilota owych wzięło udział ok 3ŃŃ. Osoby podzielono na ró ne grupyŚ miedzy
innymi jedynaków, posiadaj cych jednego brata lub siostrę, posiadaj cych dwoje oraz troje
i więcej rodze stwa. Badano kobiety i mę czyzn, u których ró nica wieku z rodze stwem nie
przekraczała ńŃ lat. W kontek cie zało e teoretycznych (między innymi wyłoniono ogóln
skalę relacji – „Moje rodze stwo” jak i relacji diadycznych, z konkretnymi osobami – „Mój
brat/siostra”) oraz statystycznych analiz (głównie eksploracyjna i konfirmacyjna analiza
czynnikowa) wyłoniono trzy sfery (czynniki) istotnie opisuj ce relacje między rodze stwem,
tj. komunikacja lub konflikt, spójno ć (intymno ć, ciepło w relacjach) i rywalizacja.
W obrębie wstępnych analiz Kwestionariusz Relacji Między Rodze stwem okazał się
narzędziem rzetelnym (α Cronbacha rzędu Ń,8ń) oraz wychodz cym naprzeciw teoretycznym
zało eniom.
Słowa

kluczoweŚ

relacje

między

rodze stwem,

Rodze stwem
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Kwestionariusz

Relacji

Między
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Sympozjum nr 51: ŹZIAŁALNO Ć NAROŹOWźżO CźNTRUM BAŹAWCZOWŹRO źNIOWźżO PSYCHOLOżII SPORTU AWŻIS żŹA SK JAKO
PRZYKŁAŹ AŹAPTACJI PSYCHOLOżII SPORTU ŹO ZMIźNIAJ CźżO SI
WIATA
Organizator:
Marek Graczyk
Akademia Wychowania Żizycznego i Sportu w żda sku
Zespół ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Dyskutant:
Mariusz Lipowski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w żda sku

Streszczenie sympozjum:
Zwi zki pomiędzy psychologi a sportem sięgaj ko ca XIX w., kiedy to N. Triplett badał
czynniki wpływaj ce na wyniki cyklistów. Za „ojca” psychologii sportu powszechnie uwa a
się autora dzieła wydanego w ń926 r., Psychology of Coaching, C.R. żriffitha. Źokładnie 4Ń
lat pó niej, powstała międzynarodowa organizacja psychologii sportuŚ wiatowa Żederacja
Psychologii Sportu (ISSP) oraz nieco pó niej źuropejska Żederacja Psychologii Sportu
(ŻźPSAC). Zorganizowano ń3

wiatowych Kongresów Psychologii Sportu ISSP oraz

12 FEPSAC. Aktualnie wydawane s na wiecie, 4 czasopisma naukowe, znajduj ce się
na tzw. „li cie filadelfijskiej” maj ce wysokie wska niki indeksu IŻ. Podej cie teoretyczne
i wiedza akademicka okazały się jednak niewystarczaj ca w wietle oczekiwa , wywołanych
przez współczesne uwarunkowania
natychmiastowych rozwi za

wiata sportu i aktywno ci fizycznej, wymagaj ce

praktycznych. Psychologowie sportu podjęli penetrację

wszystkich aspektów psychologicznych zwi zanych z działalno ci
tworz c nowe interdyscyplinarn

dziedzinę stosowan

zajmuj c

ruchow

człowieka,

się problematyk Ś

psychofizyczn , psychofizjologiczna, psychomotoryczn itp., dlatego burzliwy psychologii
sportu rozwój nast pił dopiero w latach 8Ń-tych ubiegłego stulecia. W kraju rozwój
psychologii sportu miał do 2ŃŃ2 roku charakter koniunkturalny. Od powstania jej w latach
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70/80-tych, do przestoju na pocz tku lat 9Ń-tych oraz ponownego jej wzlotu od drugiej
połowy lat 9Ń-tych, głównie w zakresie wiedzy stosowanej. Wa nym momentem dla niej było
zorganizowanie w ń995 r. w Jadwisinie k/Warszawy „I Psychologicznej Konferencji
Warsztatowej dla Trenerów Szkolenia Olimpijskiego” dotycz cej przygotowania mentalnego
do Igrzysk w Atlancie, gdzie przez 3 dni poznawali oni, ćwicz c na sobie, techniki
oddziaływania psychologicznego. żłównym prowadz cym był wówczas, pó niejszy
Prezydent ISSP prof. K. Henschen z USA. Następne tego typu konferencje warsztatowe
organizowane były ju cyklicznie w O rodkach Przygotowa Olimpijskich. Przełomowym,
dla dynamicznego rozwoju rodzimej psychologii sportu, było utworzenie w 2ŃŃ2 roku Sekcji
Psychologii Sportu PTP oraz w 2ŃŃ5, Zespołu ds. PKOL. W 2ŃŃ9, na AWŻiS w żda sku,
opracowano, unikalny na skalę wiatow projekt przygotowania mentalnego sportowców
znany pod nazw

„SIOKO”, czyli „Silna i odporna Kadra Olimpijska”. Realizowany

ze rodków unijnych źŻS. Pozwolił on na przeprowadzenie ponad 22 tys. godzin
psychoedukacji dla 508. sportowców zakwalifikowanych jako nadzieje olimpijskie, ich
68 trenerów oraz 48 lekarzy oraz fizjoterapeutów sportowych a tak e 8Ń nauczycieli
akademickich AWŻiS żda sk. Projekt został zako czony we wrze niu 2Ńń2 a jego jednym
z rezultatów miał być fakt powstania na AWŻiS o rodka, który będzie liderem w dziedzinie
psychologii sportu. Zgromadzona w czasie realizacji „SIOKO” materiałowa baza badawcza
w postaci najnowocze niejszej aparatury komputerowej, jak równie

zbiór praktycznie

wszystkich kwestionariuszowych narzędzi badawczych, jakimi dysponowała ówcze nie
Pracownia Testów PTP, a tak e wiedza, do wiadczenia, umiejętno ci oraz kompetencje
w postaci Certyfikatów Psychologa Sportu PTP, jakie zdobyli psychologowie sportu Uczelni
pozwoliły na powołanie w pa dzierniku 2Ńń2, Narodowego Centrum BadawczoWdro eniowego Psychologii Sportu AWŻiS żda sk. Aktualnie o rodek ten zajmuje się
opracowywaniem międzynarodowych projektów i programów badawczych a pokazanie ich
tematyki jest celem niniejszego Sympozjum.
Słowa kluczoweŚ psychologia sportu, Narodowe Centrum Badawczo-Wdro eniowe
Psychologii Sportu AWŻiS żda sk
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Wyst pieniaŚ
1. Mariusz Lipowski, Magdalena Jochimek, Daniel Korkosz
Akademia Wychowania Żizycznego i Sportu w żda sku
Pr no ć psychiczna jako moderator zachowa

ryzykownych podejmowanych

przez młodzie trenuj c sport wyczynowy
2. Milena Lachowicz, Źominika Wilczy ska
Akademia Wychowania Żizycznego i Sportu w żda sku
Style atrybucji a efektywno ć młodych piłkarzy w te cie motorycznym
3. Marek Graczyk
Akademia Wychowania Żizycznego i Sportu w żda sku
Zespół ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Integralna

Postawa

Optymalnej

żotowo ci

Startowej

(IPOżS),

model

teoretyczny i jej warto ć aplikacyjna

Streszczenia wyst pie Ś
1. Mariusz Lipowski, Magdalena Jochimek, Daniel Korkosz
Pr no ć psychiczna jako moderator zachowa

ryzykownych podejmowanych przez

młodzie trenuj c sport wyczynowy
Zaanga owanie w regularne uprawianie sportu mo e być uznawane za swoiste antidotum
na choroby cywilizacyjne. Jednak nie do ko ca eliminuje ono zagro enia wynikaj ce
z dynamiki zmian rozwojowych w okresie adolescencji. W tym kontek cie istotne wydaje się
poszukiwanie czynników, które mog

działać na sportowców w sposób chroni cy

przed anga owaniem się w zachowania ryzykowne. S dzić mo na, e prę no ć psychiczna
jest jedn ze zmiennych osobowo ciowych moderuj cych występowanie takich zachowa ,
jak u ywanie substancji psychoaktywnych, czy ryzykowne zachowania seksualne. Celem
prezentowanych bada jest sprawdzenie, w jakim stopniu prę no ć psychiczna w kontek cie
czynnego uprawiania sportu stanowi czynnik obni aj cy prawdopodobie stwo występowania
zachowa ryzykownych.
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Osoby badane to uczniowie liceum ogólnokształc cego z klas o profilu sportowym i klas
ze standardowym wymiarem godzin wychowania fizycznego w wieku 16-18 lat. Do analizy
poziomu aktywno ci sportowej i okre lenia motywów jej podejmowania posłu ono się
Kwestionariuszem Celów Aktywno ci Żizycznej KCAŻ (Lipowski, Zaleski). Źyspozycję
osobowo ciow – prę no ć psychiczn – zmierzono za pomoc Skali Pomiaru Prę no ci SPPń8 (Ogi ska-Bulik, Juczy ski). Uczniowie wypełnili równie ankietę (konstrukcji własnej)
dotycz c anga owania się w zachowania ryzykowne.
Słowa kluczoweŚ prę no ć psychiczna, sport wyczynowy, zachowania ryzykowne

2. Milena Lachowicz, Źominika Wilczy ska
Style atrybucji a efektywno ć młodych piłkarzy w te cie motorycznym
Optymizm, zdanie psychologów pozytywnych, jest cech

ludzi odnosz cych sukces.

Człowiek o wysokim poziomie optymizmu to osoba wytrwała w swoich postanowieniach,
charakteryzuj ca

się

siln

wol ,

niepowodzeniach. Wiele bada

podnosz ca

pokazuje,

się

błyskawicznie

po

doznanych

e sportowcy, którzy charakteryzuj

optymistycznym stylem wyja niania niepowodze , maj

się

mniejsze koszty emocjonalne

uczestnictwa w sporcie, jak równie posiadaj c optymistyczny styl wyja niania powodze
osi gaj czę ciej najwy szy poziom sportowy. Wpływ na poziom optymizmu u dzieci maj
znacz cy inni, a więc w przypadku sportu, oprócz rodziców tak e trenerzy i inni działacze
klubowi (Seligman, 1995, 2013).
Celem bada

było okre lenie stylu wyja niania powodze

oraz niepowodze

młodych

piłkarzy w wieku ńŃ-ń7 lat, jak równie poziomu gniewu w powi zaniu z wynikiem w te cie
wytrzymało ci biegowej. żrupę badawcz

stanowili zawodnicy klubu Lechia żda sk

(N=ń66). Badania zostały przeprowadzone w trakcie obozów zimowych w roku 2Ńń3.
Słowa kluczoweŚ style atrybucji, efektywno ć, piłka no na
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3. Marek Graczyk
Integralna Postawa Optymalnej żotowo ci Startowej (IPOGS), model teoretyczny i jej
warto ć aplikacyjna
Wielu

polskich

kibiców,

po

ka dych

Igrzyskach

Olimpijskich

oraz

wa nych

międzynarodowych zawodach, zastanawia się czy naszych sportowców było stać na więcej?
Szczególnie dziennikarze, uwa aj ,
fascynacji

technik

sportow ,

e „sportowy wiat nam odjechał”. Minęły ju

przygotowaniem

biochemi , ogólnym wspomaganiem,

motorycznym,

ywieniem. To, co niegdy

fizjologi

lata

sportow ,

było nowatorskie,

odkrywcze, pozwalało uzyskać przewagę nad konkurentem do medalu olimpijskiego, obecnie
jest powszechnie stosowane i to nawet w ród osób uprawiaj cych rekreację oraz sport
na poziomie na amatorskim i powszechnym. Współczesny sport wyczynowy, sport
wysokokwalifikowany, znalazł kolejn niewykorzystan niszę, która jest obecnie mocno
eksploatowana s toŚ trening psychologiczny oraz odnowa biologiczna ze wspomaganiem
neurotechnologicznym mózgu. Następnie z dokona psychologów sportu, tak jak i z innych
dziedzin, czerpi wiedzę i umiejętno ci tak e osoby zajmuj ce się aktywno ci fizyczn
w aspekcie czysto zdrowotnym.
Poziom w sporcie wyczynowym jest dzi szalenie wyrównany i często o zdobyciu medalu
decyduje optymalna w danej chwili dyspozycja psychiczna nazywana w literaturze
przedmiotu stanem: peak performance, prime performance, flow czy stanem mobilizacji
startowej. Je li jest to dyspozycja bardziej stabilna, ukształtowana w przeci gu dłu szego
okresu kariery sportowej mówimy o Intelligenza Agonistica, Mental Toughness, Fitghers
Attitude czy wg autorskiego modelu „Integralnej Postawie Optymalnej żotowo ci Startowej –
IPOżS”, zło onej ze zintegrowanych i optymalnych w danej sytuacji startowej, procesów
kognitywnych, emocjonalnych oraz behawioralnych. Szczególn

rolę odgrywa tu wiara

w swoje mo liwo ci i optymistyczny styl atrybucji, korzystny dialog wewnętrzny, motywacja
wewnętrzna, samowiedza oraz samokontrola emocjonalna a tak e styl zadaniowy oraz
zachowanie zadaniowe zawodnika. Niew tpliwie do ukształtowania IPOżS potrzebny jest
Psychologiczny Trening Sportowy, nosz cy ró ne nazwy w literaturze przedmiotu,
od Awtotreningu do Mental Toughness Training czy autorski MT Master Training.
W niniejszym referacie autor analizuje, na podstawie literatury a tak e swojej ponad
30-letniej praktyki psychologicznej w sporcie, najtrudniejsz sytuację w karierze sportowca –
sytuację startow , gdzie występ publiczny i zwi zane z nim obserwacja oraz ocena
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wytwarzaj presję i zagro enie porównywalne tylko do realnego zagro enia ycia. Celem
wyst pienia jest, więc pogłębienie wiedzy oraz dyskusja na temat roli mentalnego
przygotowania sportowca do startu w zawodach. Praca wzbogacona jest równie o przykłady
z ycia sportowego, dla uwiarygodnienia, jakie trudno ci, prze ycia następuj przed b d
w trakcie rywalizacji. Często s

to opisy dramatyczne, gdzie emocje, które zaburzaj

równowagę, prowadz do pora ki nie tylko sportowej, ale i yciowej.
Słowa kluczoweŚ start w zawodach, Integralna Postawa Optymalnej żotowo ci Startowej
(IPOGS)
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Sympozjum nr 52: RODZICIELSTWO JAKO WYZWANIź. CZ

Ć II

Organizator:
Mariola Bidzan
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gda ski
Dyskutant:
Małgorzata Lipowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski

Streszczenie sympozjum:
Obszar Sympozjum obejmuje zagadnienia dotycz ce wyzwa rodzicielstwa wynikaj cych
z utrudnionego

rodzicielstwa

na

skutek

ró nych

uwarunkowa

prokreacyjnych,

np. wcze niejszej niepłodno ci, przedwczesnego rodzicielstwa, patologicznego przebiegu
ci y, czy trudnego przebiegu porodu, depresji okołoporodowej, przedwczesnego urodzenia
dziecka, czy zostania rodzicem po tak ekstremalnych do wiadczeniach, jak ci a i poród
w pi czce.
Słowa kluczoweŚ rodzicielstwo, wyzwania rodzicielstwa, prokreacja

Wyst pieniaŚ
1. Anna Rasmus1, Mariola Bidzan2
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2

Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski

Trudne macierzy stwo matki po wybudzeniu ze pi czki
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2. Ilona Bidzan1, Agata Krajka2, Anna Gacek3
1

Szpital w. Wincentego a Paulo w żdyni

2

Towarzystwo Profilaktyki rodowiskowej w żda sku

3

żda skie Centrum Profilaktyki Uzale nie

Wspieranie rozwoju nastoletnich rodziców i ich dzieci na przykładzie Akcji
Hamak

3. Hanna Bober
Instytut Macierzy stwa w żdyni
Jak wspierać przyszłych rodziców w obliczu zmaga z niemo no ci pocz cia?
4. Ilona Poćwierz-Marciniak
Szpital w. Wincentego a Paulo w Gdyni
Muzykoterapia jako forma wspomagania kobiet b d cych w trakcie leczenia
niepłodno ci

Streszczenia wyst pie Ś
1. Anna Rasmus, Mariola Bidzan
Trudne macierzy stwo matki po wybudzeniu ze pi czki
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie studium przypadku kobiety, która będ c
w 3-miesi cu ci y doznała cię kiego uraz mózgu. W następstwie urazu kobieta ta była
w stanie pi czki przez około pół roku, a następnie w stanie pół pi czki. Źziecko przyszło
na wiat zdrowe, drog cesarskiego cięcia. W pracy przedstawione zostanie budowanie relacji
matka-dziecko od chwili porodu, poprzez ńŃ kolejnych lat, w czasie których chora
odzyskiwała wiadomo ć i dzięki rehabilitacji jej stan ci gle się poprawia. Trudna sytuacja
osobista oraz sprawno ć psychofizyczna uniemo liwia jej samodzielne wychowywanie córki.
Przedstawiona zostanie szczegółowa analiza budowania więzi oraz wypełniania roli matki
w tak trudnej sytuacji yciowej.
Słowa kluczoweŚ macierzy stwo, pi czka
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2. Ilona Bidzan, Agata Krajka, Anna Gacek
Wspieranie rozwoju nastoletnich rodziców i ich dzieci na przykładzie Akcji Hamak
W wyst pieniu chcemy zaprezentować program wspieraj cy nastoletnich rodziców
na przykładzie projektu Akcja Hamak przeznaczonego dla nastoletnich matek oraz ich dzieci.
Żundusze na realizację działa

pozyskano z programu „Młodzie

w działaniu” Unii

źuropejskiej. Kontynuacj Akcji Hamak jest Akcja Hamak 2, realizowana w ramach Fundacji
Bezpiecznik.
Zało yły my,

e nastoletnie rodzicielstwo nie musi być trudne. Wymaga to jednak

interdyscyplinarnego wsparcia, przeznaczonego zarówno dla nastoletnich rodziców, jak i ich
dzieci.
Cele projektu obejmowały m.in. uwra liwienie społecze stwa na problemy młodych
rodzicówś neutralizowanie negatywnego wizerunku nastoletnich matek, przełamanie
stereotypu panuj cego w naszym społecze stwie, i „młoda matka to zła matka”ś wsparcie
psychiczne młodych rodzicówś rozwój interpersonalny nastoletnich rodziców dzięki
warsztatom o komunikacji i zarz dzaniu czasem, co przekładało się na pomoc w znalezieniu
równowagi pomiędzy potrzebami swoimi i dziećmi, a tak e umiejętnym zorganizowaniu
czasu, by wystarczyło go na rozwój własny, naukę, odpoczynek, co zdaniem organizatorek
Akcji Hamak w perspektywie ma szansę wpłyn ć korzystnie na rozwój dzieci nastoletnich
matekś poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii rozwoju dziecka, chorób dziecięcych,
budowania więzi emocjonalnej z dzieckiem, kwestii prawnych zwi zanych z macierzy stwem
poprzez spotkania ze specjalistami z ró nych dziedzin (lekarze pediatrzy, ginekolog-poło nik,
pedagodzy, psychologowie, specjali ci od wspierania rozwoju dziecka, prawnik)ś przyjemne
i efektywne spędzanie czasu matki z dzieckiemś aktywizacja i integracja grupy młodych mam
(zmierzaj ca do kontynuowania spotka poza programem, wspierania się).
Podczas wyst pienia pokazany zostanie fragment reporta u nakręconego w trakcie trwania
Akcji Hamak.
Słowa kluczoweŚ nastoletnie rodzicielstwo, Akcja Hamak
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3. Hanna Bober
Jak wspierać przyszłych rodziców w obliczu zmaga z niemo no ci pocz cia?
Instytut Macierzy stwa jest odpowiedzi
z niepłodno ci

rynku na narastaj cy problem zwi zany

oraz na zupełnie nowe oczekiwania kobiet w obliczu macierzy stwa.

Koncepcja działania Instytutu Macierzy stwa powstała w oparciu o badania rynkowe
dotycz ce preferencji oraz oczekiwa

kobiet będ cych na etapie planowania ci y,

po poronieniach, w trakcie leczenia zdiagnozowanej niepłodno ci oraz przyszłych mam
w ci y podwy szonego ryzyka.
Ide

Instytutu Macierzy stwa jest zapewnienie przyszłym rodzicom w jednym miejscu

dostępu do wiedzy medycznej oraz wyspecjalizowanej kadry lekarzy oraz psychologów, która
współpracuj c ze sob otacza parę kompleksow opiek .
Słowa kluczoweŚ niepłodno ć, macierzy stwo, Instytut Macierzy stwa

4. Ilona Poćwierz-Marciniak
Muzykoterapia jako forma wspomagania kobiet b d cych w trakcie leczenia
niepłodno ci
Kobiety maj ce trudno ci z zaj ciem w ci ę do wiadczaj

wielu trudnych emocji

wynikaj cych nie tylko z samego faktu niepłodno ci, ale te jej leczenia. Zgodnie z biopsycho-społecznym ujęciem nie tylko czynniki biologiczne, ale tak e uwarunkowania
psychiczne i społeczne mog mieć znaczenie w niepłodno ci. Lęk przed pora k , nadzieja
i frustracja, a tak e konieczno ć uczestnictwa w licznych i często nieprzyjemnych badaniach
sprawiaj ,

e prze ywane przez kobietę napięcie psychofizyczne jeszcze się wzmacnia.

To wszystko oddziałuje na relacje kobiet z ich yciowymi partnerami, za stała koncentracja
na braku posiadania dziecka często uniemo liwia realizację innych yciowych wyzwa oraz
czerpanie z nich rado ci.
Żormę terapii, skupion

na czynnikach psychicznych i społecznych, mo e stanowić

muzykoterapia. Jej główne cele obejmuj

u wiadomienie sobie emocji do wiadczanych

w kontek cie niepłodno ci, naukę radzenia sobie z emocjami trudnymi i napięciem
psychofizycznym, nabycie wewnętrznej równowagi, a tak e analizę relacji interpersonalnych.
Podczas muzykoterapii wykorzystuje się metody zarówno receptywne, w postaci kierowanej
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wyobra ni (guided imaginery), jak i aktywneŚ grę na instrumentach, twórcze u ycie głosu
oraz ruch do muzyki. Ponadto grupowa muzykoterapia daje mo liwo ć uzyskania wsparcia,
tak potrzebnego w trudnym okresie leczenia niepłodno ci. Tak prowadzona muzykoterapia
stanowi wspomagaj c podstawowe leczenie formę terapii, jednak jej efektywno ć musi
jeszcze zostać poddana badaniom naukowym.
Słowa kluczoweŚ muzykoterapia, leczenie niepłodno ci
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Sympozjum nr 53: KONSźKWźNCJź NźżATYWNYCH ŹO WIAŹCZź
W ŹZIźCI STWIź
Organizator:
Małgorzata Źragan
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Dyskutant:
Przemysław Tomalski
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Streszczenie sympozjum:
Obszar tematyczny proponowanego sympozjum obejmuje ró norakie psychologiczne,
ale tak e biologiczne konsekwencje negatywnych do wiadcze z okresu dzieci stwa w yciu
dorosłym. Wyst pienia uczestników będ dotyczyły następuj cych zagadnie Ś


negatywne do wiadczenia w dzieci stwie jako predyktory trudno ci w regulacji
emocji,



negatywne do wiadczenia w dzieci stwie jako czynniki ryzyka problemów
alkoholowych,



trudno ci do wiadczane w relacji z rodzicem przez Źorosłych Źzieci Alkoholików,



ubóstwo jako specyficzny czynnik ryzyka zaburze w rozwoju neuropoznawczym,



mózgowe korelaty negatywnych do wiadcze z dzieci stwa.

Słowa kluczoweŚ dzieci stwo, negatywne do wiadczenia, konsekwencje

Wyst pieniaŚ
1. Małgorzata Źragan1, Katarzyna Schier1, Jochen Hardt2
1

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

2

Uniwersytet im. J. Gutenberga w Moguncji, Niemcy

Negatywne do wiadczenia w dzieci stwie jako czynnik ryzyka problemów
alkoholowych – badania porównawcze w Polsce i Niemczech
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2. Aneta Pasternak
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Psychiczne

narodziny

DDA

–

odr bno ć

intrapsychiczna

w

relacji

z uzale nionym rodzicem
3. Przemysław Tomalski
BabyLab, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Źo wiadczenie ubóstwa w niemowl ctwie jako czynnik ryzyka rozwoju
neuropoznawczego
4. Artur Marchewka1, Wojciech Dragan2
1

Instytut Biologii Źo wiadczalnej im. M. Nenckiego PAN

2

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Mózgowe korelaty negatywnych do wiadcze w dzieci stwie

Streszczenia wyst pie Ś
1. Małgorzata Źragan, Katarzyna Schier, Jochen Hardt
Negatywne do wiadczenia w dzieci stwie jako czynnik ryzyka problemów alkoholowych
– badania porównawcze w Polsce i Niemczech
Problemy alkoholowe, w tym zaburzenia zwi zane z u ywaniem alkoholu, stanowi jeden
z bardziej rozpowszechnionych problemów w wielu krajach

wiata. Innym często

opisywanym, znacz cym problemem społecznym jest występowanie traumatycznych i innych
potencjalnie obci aj cych psychikę zdarze , które s do wiadczane przez dzieci, takich jak
ubóstwo, zaniedbywanie, przemoc fizyczna i seksualna, przemoc domowa, problemy
alkoholowe rodziców, mierć rodzica, separacja lub rozwód. W wielu badaniach wykazano
znacz cy zwi zek między problemami alkoholowymi w adolescencji i wieku dorosłym
z opisywanymi retrospektywnie negatywnymi do wiadczeniami z okresu dzieci stwa
(childhood adversities, CAs) (e.g. Dube, Anda, Felitti, Edwards, Croft, 2002; Cheng, Huang,
Anthony, 2ŃńŃ). Badania te ró ni

się między sob

w zakresie tego, jak definiowane

i mierzone s CAs, jakie rodzaje prób obejmuj , czy brane s pod uwagę do wiadczenia
jednego rodzaju czy wielorakie, a tak e, jak analizowany jest ich wpływ na ycie dorosłych.
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Naszym celem była eksploracja mo liwych zale no ci pomiędzy ró nymi CAs i u ywaniem
alkoholu w badaniach przeprowadzonych na dwóch du ych próbach rekrutowanych w krajach
s siedzkich – w Polsce i Niemczech. Ł czna liczba uczestników z obu krajów wyniosła ńŃŃ8.
Osoby te były proszone o wypełnienie zestawu kwestionariuszy przez Internet (n=5Ń8 osób
w Polsce i n=5ŃŃ osób w Niemczech). Osoby badane proszono o wypełnienie
kwestionariuszy zawieraj cych ł czenie 28Ń pozycji, obejmuj cych pytania na temat
problemów z alkoholem (CAżź) oraz ró nych negatywnych do wiadcze z dzieci stwa,
uwzględnionych w Kwestionariuszu Źzieci stwa oraz w Kwestionariuszu Zaniedbywania
(the Childhood Questionnaire and the Neglect Questionnaire, patrz: Brian, Schier, Schultz,
Dragan, Hardt, 2014).
Uczestnicy badania mieli rednio 39 lat i nieco ponad połowę z nich stanowiły kobiety.
Ogólnie, Polacy lepiej opisywali ró ne aspekty swojego dzieci stwa w porównaniu
z Niemcami. Wska niki zaniedbywania dla mę czyzn w Polsce i Niemczech były podobne,
natomiast Niemki relacjonowały zaniedbywanie istotnie czę ciej ni

Polki. Analizy

statystyczne wykazały tak e, e płeć i przemoc seksualn w dzieci stwie mo na uznać
za jedyne czynniki ryzyka problemów alkoholowych w obu krajach. W obu krajach ponadto
problemy alkoholowe zwiększały ryzyko prób samobójczych u osób, które relacjonowały
do wiadczenia przemocy fizycznej w dzieci stwie.
Słowa kluczoweŚ problemy alkoholowe, negatywne do wiadczenia, czynniki ryzyka

2. Aneta Pasternak
Psychiczne narodziny DDA – odr bno ć intrapsychiczna w relacji z uzale nionym
rodzicem
Cel bada . Autorka na podstawie bada przeprowadzonych w grupie ńńŃ. kobiet (55 z grupy
badawczej i 55 z kontrolnej) poszukuje odpowiedzi na pytanie: Czy i jakiego rodzaju
parentyfikacji (odwrócenia ról w rodzinie) do wiadczaj kobiety z syndromem ŹŹA oraz
jak przebiega u nich proces separacji – indywiduacji w porównaniu do kobiet, które
nie doznawały w dzieci stwie alkoholizmu rodzica? W literaturze przedmiotu (Robinson,
Rhoden, 2000; Wegscheider-Cruise, 20ŃŃś Bętkowska-Korpała, 2ŃŃ9) często podkre la się to,
i sytuacja panuj ca w rodzinach z problemem alkoholowym zmusza wychowuj ce się w nich
dzieci do przyjmowania obowi zków wynikaj cych z roli rodzica tak, aby skompensować
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braki wywołane przez le funkcjonuj cego, pij cego rodzica oraz sprawia, e do wiadczaj
one trudno ci z procesem wewn trzpsychicznej separacji.
Metoda.

Źo

pomiaru

zmiennych

zastosowano

następuj ce

narzędzia

badawczeŚ

kwestionariusz przesiewowy przeznaczony do badania dzieci alkoholików Children
of Alcoholics Screening Test (CAST), autorstwa Johna Jonesa i Joanne Pilat, kwestionariusz
do badania parentyfikacji Filial Responsibility Scale for Adult (FRS-A) żregory’ego
Jurkovica i Alison Thirkield oraz kwestionariusz PATHSźP, słu cy do oceny zahamowania
przebiegu procesu separacji-indywiduacji Randalla Christensona i Williama Wilsona.
Wyniki i dyskusja. Rezultaty bada wykazały, e w porównaniu do kobiet, które nie dorastały
w rodzinie z problemem alkoholowym, u kobiet z syndromem ŹŹA czę ciej występuje
zjawisko parentyfikacji (w przeszło ci i tera niejszo ci), czę ciej maj

tak e miejsce

nieprawidłowo ci (zahamowanie) progresu procesu separacji-indywiduacji. Uzyskane wyniki
stanowi warto ciow wskazówkę do pracy z kobietami z syndromem ŹŹA w aspekcie
rozumienia specyfiki funkcjonowania psychicznego DDA.
Słowa kluczoweŚ kobiety z syndromem ŹŹA, parentyfikacja, odwrócenie ról w rodzinie,
proces separacji-indywiduacji

3. Przemysław Tomalski
Źo wiadczenie

ubóstwa

w

niemowl ctwie

jako

czynnik

ryzyka

rozwoju

neuropoznawczego
Status socjo-ekonomiczny rodziny (SSź) ma przemo ny wpływ na rozwój poznawczy,
ale tak e rozwój strukturalny i funkcjonalny mózgu u dzieci. Jak dotychczas niewiele
wiadomo na temat wpływu SSź w okresie pierwszego roku ycia. W referacie przedstawię
wyniki badania podłu nego z udziałem niemowl t i rodziców, zamieszkuj cych obszary
Wschodniego Londynu (Wielka Brytania) o wysokim poziomie deprywacji socjoekonomicznej. W badaniu zmierzono ró nice indywidualne w zakresie uwagi wzrokowej
na bod ce językowe i społeczne z wykorzystaniem metod okulograficznych. Wykazano
istnienie zwi zków pomiędzy miarami SSź rodziny a ró nicami indywidualnymi w zakresie
kierowania uwagi na twarze, pod ania za wzrokiem oraz przetwarzania konfliktu
międzymodalnego u niemowl t w 6-7 miesi cu

428

ycia. Uzyskane wyniki w przyszło ci

pozwol na opracowanie nowych metod bada przesiewowych u niemowl t z grup ryzyka
zaburze rozwojowych.
Słowa kluczoweŚ ubóstwo, niemowlęctwo, rozwój neuropoznawczy

4. Artur Marchewka, Wojciech Dragan
Mózgowe korelaty negatywnych do wiadcze w dzieci stwie
Negatywne zdarzenia z dzieci stwa s wa nym predyktorem występowania psychopatologii
w pó niejszym okresie

ycia. Jak dotychczas w niewielkiej liczbie bada

okre lano

neuronalne korelaty tego typu zdarze . W prezentowanym wyst pieniu omówione zostan
rezultaty badania prowadzonego na grupie 48. osób (23 kobiet i 23 mę czyzn), w którym
analizowano ró nice wolumetryczne istoty szarej mózgu w zale no ci od poziomu
występowania negatywnych zdarze

z dzieci stwa. W badaniu zastosowano strukturalne

obrazowanie metod rezonansu magnetycznego (sMRI), do analizy wyników zastosowano
technikę wolumetrii opartej na wokselu (ang. voxel-based morphometry, VBM). Nasilenie
występowania negatywnych zdarze

z dzieci stwa okre lano przy wykorzystaniu

Kwestionariusza Źzieci stwa (Childhood Questionnaire) w polskiej adaptacji Hardta, Dragan
i Schier. W analizach uzyskano negatywne korelacje objęto ci istoty szarej z poziomem
wczesnodziecięcej traumy, przy czym zale no ci te były zró nicowane ze względu na płeć
badanych. W grupie kobiet uzyskane wyniki dotycz ró nic w obrębie wyspy i zakrętu
przed rodkowego, w przypadku mę czyzn za zakrętu wrzecionowatego.
Słowa kluczoweŚ dzieci stwo, negatywne do wiadczenia, mózg
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Sympozjum nr 54: ZACHOWANIA EKONOMICZNE – PERSPEKTYWA
PSYCHOLOGICZNA
Organizator:
Agata ż siorowska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Dyskutant:
Tomasz Zale kiewicz
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Streszczenie sympozjum:
Zachowania i decyzje finansowe podejmowane przez przeciętnego człowieka s obecnie
wyja niane nie tylko przez badaczy zajmuj cych się ekonomi , ale tak e – albo i przede
wszystkim, przez psychologów. Psychologia ekonomiczna jest dziedzin empiryczn , a więc
formułuje swoje teorie i modele opieraj c się na wynikach bada

– w odró nieniu

od ekonomii, która zakłada istnienie modelowych, racjonalnych zachowa i preferencji, które
niekoniecznie znajduj odzwierciedlenie w realnym wiecie. W ramach proponowanego
sympozjum zostanie wygłoszonych pięć wyst pie , w których w sposób empiryczny
analizowano ró ne aspekty zachowa ekonomicznych, a tak e weryfikowano psychologiczne,
pozaekonomiczne znaczenie pieniędzy. W pierwszym referacie (pt. Wiedza ekonomiczna
polskich nastolatków) Autorki wykazuj , e jakkolwiek w Polsce prowadzonych jest coraz
więcej programów z zakresu edukacji ekonomicznej dzieci i młodzie y, to niewiele jest bada
diagnozuj cych tę wiedzę. Badania Autorek pozwoliły okre lić, jakie grupy pojęć
ekonomicznych s
do przyswojenia,

dla polskich nastolatków najłatwiejsze, a jakie najtrudniejsze
co

mo e

mieć

istotne

znaczenie

praktyczne

przyczyniaj c

się

do opracowania adekwatnych programów edukacji ekonomicznej. W drugim wyst pieniu
(pt. Psychologiczne wyznaczniki zachowa
Autorki prezentuj

ubezpieczeniowych i oszczędno ciowych)

wyniki badania przeprowadzonego na próbie reprezentatywnej

pełnoletnich Polaków, w których analizowano zwi zki nastawienia regulacyjnego
(promocyjnego i prewencyjnego), perspektywy czasowej i satysfakcji z ycia z posiadaniem
ró nego rodzaju ubezpiecze , posiadaniem oszczędno ci i z nawykami zwi zanymi
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z oszczędzaniem. Źwa ostatnie referaty przedstawiaj badania nad symbolicznym znaczeniem
pieniędzy. W pierwszym z nich (pt. Aktywizacja idei pieni dza vs idei religijnych –
co wpływa na prospołeczno ć?) Autorzy replikuj

w warunkach polskich wyniki

wcze niejszych bada wykazuj c, e aktywowanie idei pieniędzy osłabia dobroczynno ć.
W ostatnim wyst pieniu, podsumowuj cym sympozjum, zaprezentowane zostan
bada

wyniki

nad wpływem wzbudzenia my li o pieni dzach na prospołeczno ć i sprawczo ć

u polskich i ameryka skich przedszkolaków, które w niewielkim stopniu rozumiej
ekonomiczne funkcje pieniędzy.
Słowa kluczoweŚ zachowania ekonomiczne, psychologia ekonomiczna

Wyst pieniaŚ
1. Agata Trzci ska1, Sabina Kołodziej2, Maryla Łukasiak-żoszczy ska1
1

Uniwersytet Warszawski

2

Akademia Leona Ko mi skiego

Wiedza ekonomiczna polskich nastolatków
2. Dominika Maison, Katarzyna Sek ci ska
Uniwersytet Warszawski
Psychologiczne wyznaczniki zachowa ubezpieczeniowych i oszcz dno ciowych
3. Jakub Wierzbicki1,2, Anna Maria Zawadzka3
1

Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu

2

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3

Uniwersytet żda ski

Aktywizacja idei pieni dza vs idei religijnych – co wpływa na prospołeczno ć?
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4. Agata ż siorowska1, Tomasz Zale kiewicz1, Sandra Wygrab1, Lan Chaplin2,
Kathleen D. Vohs3
1

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej we Wrocławiu

2

University of Illinois at Chicago

3

University of Minnesota

Skutki my lenia o pieni dzach a sprawczo ć i prospołeczno ć u dzieci w wieku
przedszkolnym

Streszczenia wyst pie Ś
1. Agata Trzci ska, Sabina Kołodziej, Maryla Łukasiak-żoszczy ska
Wiedza ekonomiczna polskich nastolatków
Przedmiotem prezentowanych bada będzie analiza poziomu wiedzy ekonomicznej polskich
nastolatków. Chocia

w Polsce prowadzonych jest coraz więcej programów z zakresu

edukacji ekonomicznej (m.in. lekcje przedsiębiorczo ci w szkołach, źkonomiczny
Uniwersytet Źziecięcy, programy Żundacji Młodzie owej Przedsiębiorczo ci), to dotychczas
w Polsce przeprowadzono bardzo niewiele bada diagnozuj cych wiedzę ekonomiczn dzieci
i młodzie y, a te nieliczne koncentrowały się tylko na wybranych jej obszarach (Maison,
2008; Majewski, 2010).
W celu okre lenia poziomu wiedzy ekonomicznej polskiej młodzie y wykorzystano polsk
wersję testu Basic Economics Test stworzonego przez National Center for Research
in Economic Education w Stanach Zjednoczonych (Walstad, Robson, 1990) w adaptacji
Trzci skiej i wierczewskiej (2Ńńń). Narzędzie to składa się z 29 pyta testowych (tylko
jedna odpowied jest prawidłowa) diagnozuj cych szeroko rozumian wiedzę ekonomiczn ,
obejmuj c znajomo ć podstawowych pojęć i praw ekonomii oraz umiejętno ć praktycznego
stosowania ich przez nastolatków w wyja nianiu ró nych zjawisk gospodarczych.
W przeprowadzonym w Polsce badaniu wzięło udział ponad 7ŃŃ osób w wieku ń2-16 lat.
Analiza wyników pozwoliła okre lić, jakie grupy pojęć ekonomicznych (fundamentalne,
mikro- i makroekonomiczne oraz dotycz ce gospodarki międzynarodowej) s dla polskich
nastolatków najłatwiejsze i najtrudniejsze do przyswojenia na trzech poziomach poznawczych
(wiedza, zrozumienie, zastosowanie). Prezentowane wyniki, ujawniaj c obszary niewiedzy,
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mog mieć istotne znaczenie praktyczne, przyczyniaj c się do opracowania adekwatnych
programów edukacji ekonomicznej.
Słowa kluczoweŚ wiedza ekonomiczna, diagnoza

2. Dominika Maison, Katarzyna Sek ci ska
Psychologiczne wyznaczniki zachowa ubezpieczeniowych i oszcz dno ciowych
Celem badania było sprawdzenie czy ludzie podejmuj cy ró ne zachowania ubezpieczeniowe
i oszczędno ciowe charakteryzuj

się odmienn

perspektyw

czasow , nastawieniem

regulacyjnym i satysfakcj z ycia.
Badanie zostało zrealizowane na badawczym panelu internetowym przy wykorzystaniu
metodologii CAWI na próbie reprezentatywnej Polaków w wieku ń8+ (N=ńŃŃŃ).
W kwestionariuszu

mierzono

podstawowe

zachowania

finansowe

(jak

posiadanie

oszczędno ci, nawyki zwi zane z oszczędzaniem, wielko ć posiadanych oszczędno ci,
posiadane rodzaje ubezpiecze ), zmienne demograficzne oraz zmienne psychologiczne.
Mierzono trzy zmienne psychologiczneŚ perspektywę czasow (przy u yciu skróconej wersji
kwestionariusza ZPTI Zimbardo), promocyjne i prewencyjne nastawienie regulacyjne
(Kwestionariuszem RFQ Higginsa), satysfakcję z ycia (przy u yciu skali SWLS Źienera).
Słowa kluczoweŚ zachowania ubezpieczeniowe, zachowania oszczędno ciowe, perspektywa
czasowa, nastawienie regulacyjne, satysfakcja z ycia

3. Jakub Wierzbicki, Anna Maria Zawadzka
Aktywizacja idei pieni dza vs idei religijnych – co wpływa na prospołeczno ć?
W niezale nie prowadzonych do tej pory badaniach z jednej strony wskazano, e gdy ludziom
aktywizuje się ideę pieni dza to wzrasta u nich niechęć do zachowa prospołecznych (Vohs,
Mead, Goode, 2008; ż siorowska, Zale kiewicz, Wygrab, 2Ńń2) z drugiej strony wskazano,
e aktywizowanie idei religijnych wpływa na wzrost chęci do zachowa prospołecznych
bez względu na wyznanie i zaanga owanie religijne (Shariff, Norenzayan, 2007; RandolphSeng, Nielsen, 2007). Przeprowadzono dwa badania eksperymentalne. W badaniach
sprawdzano, jak aktywizacja pieni dza (realnego – gotówki i abstrakcyjnego – karty) i idei
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religijnych wpływaŚ w badaniu ń – na chęć ofiarowania pieniędzy na innych, w badaniu 2 –
na chęć ofiarowania czasu innym. Sprawdzano tak e, na ile dominacja cech moralnych
w opisie siebie wpłynie na badane zale no ci. Uzyskane wyniki obydwu bada wskazały,
e badani najwięcej ofiarowywali pieniędzy i czasu innym, gdy my leli o ideach religijnych,
a najmniej, gdy my leli o pieni dzu abstrakcyjnym (karcie). Zale no ć ta występowała bez
względu na to, jak wa ne były dla badanych cechy moralne w obrazie siebie.
Słowa kluczoweŚ idee pieni dza, idee religijne, prospołeczno ć

4. Agata ż siorowska, Tomasz Zaleskiewicz, Sandra Wygrab, Lan Chaplin,
Kathleen D. Vohs
Skutki my lenia o pieni dzach a sprawczo ć i prospołeczno ć u dzieci w wieku
przedszkolnym
Jakkolwiek

wiadomo,

e

dzieci

maj

zaskakuj co

wysoki

poziom

zrozumienia

skomplikowanych pojęć pochodz cych z obszaru matematyki, fizyki czy semantyki, niewiele
jest wiadomo o tym, jakie asocjacje rodz w nich pieni dze. W referacie przedstawione
zostan więc wyniki pięciu bada w których analizowano zachowania pochodz ce z dwóch
fundamentalnych sfer ludzkiego funkcjonowania – wspólnotowo ci (prospołeczno ci)
i sprawczo ci. Wcze niejsze badania z udziałem osób dorosłych wykazały, e zachowania
i preferencje odnosz ce się do tych sfer ulegaj

zmianie u osób dorosłych, u których

wcze niej aktywizowano ideę pieniędzy. W pięciu badaniach z udziałem dzieci polskich
i ameryka skich w wieku od 3 do 6 lat, tak jak w przypadku dorosłych, wykazali my,
e wzbudzenie my li o pieni dzach skutkuje zmniejszon

skłonno ci

do pomagania

i nasileniem wysiłku wkładanego w wykonywanie zada . Co wa ne, skutki ekspozycji
na bod ce pienię ne s niezale ne od wiedzy o instrumentalnym znaczeniu pieniędzy, a więc
o rozumieniu ich warto ci. Aktywowanie idei pieniędzy, nawet u bardzo małych dzieci,
skutkuje obni on prospołeczno ci i nasilon sprawczo ci .
Słowa kluczoweŚ sprawczo ć, prospołeczno ć, my lenie o pieni dzach
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Sympozjum nr 55: WIAT WIRTUALNYŚ PROBLźMY CYBźRPSYCHOLOżII
Organizator:
Paweł Izdebski, Kamila Litwic-Kaminska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dyskutant:
Kamila Litwic-Kaminska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Streszczenie sympozjum:
Cyberpsychologia jest nowym obszarem badawczym w psychologii, który skupia się
na ludzkim funkcjonowaniu w cyberprzestrzeni. Zebrali my kilku prelegentów, którzy
podziel się stanem wiedzy w tym zakresie w Polsce. Wyst pienia będ dotyczyły problemów
diagnostycznych (takich jak psychologiczna gotowo ć nauczycieli do tworzenia efektywnego
rodowiska e-edukacji), oraz dwa narzędziaŚ Kwestionariusz Aktywno ci w Internecie i Skala
Oceny Nadmiernego Korzystania z Sieci Społeczno ciowych. Przeanalizujemy równie
negatywne aspekty korzystania z Internetu i jego terapeutyczn rolę.
Słowa kluczowe: Internet, cyberpsychologia, zagro enia

Wyst pieniaŚ
1. Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, Joanna Matejczuk
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Diagnoza psychologicznej gotowo ci nauczycieli i przyszłych nauczycieli
do tworzenia efektywnego rodowiska e-edukacji
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2. Tomasz Rowi ski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Wła ciwo ci psychometryczne Kwestionariusza Aktywno ć w Internecie
3. Paweł Izdebski, Martyna Koty ko
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Negatywne aspekty u ytkowania Internetu
4. Maciej Michalak, Paulina Andryszak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Skala Oceny Nadmiernego Korzystania z Sieci Społeczno ciowych – analiza
psychometryczna

Streszczenia wyst pie Ś
1. Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, Joanna Matejczuk
Źiagnoza psychologicznej gotowo ci nauczycieli i przyszłych nauczycieli do tworzenia
efektywnego rodowiska e-edukacji
Celem wyst pienia jest prezentacja zało e teoretycznych projektu nt. konstrukcji baterii skal
(Sżź) przeznaczonych do kompleksowej diagnozy psychologicznej gotowo ci nauczycieli
oraz przyszłych nauczycieli do tworzenia efektywnego rodowiska e-edukacji.
Analizy aktualnej literatury przedmiotu pokazuje,

e w Polsce do tej pory brakowało,

warto ciowych pod względem psychometrycznym, narzędzi oraz technik pozwalaj cych
na rzeteln , trafn i kompleksow ocenę gotowo ci nauczycieli oraz przyszłych nauczycieli
do tworzenia efektywnego

rodowiska e-edukacji. Co więcej nie prowadzono równie

kompleksowych, ogólnokrajowych badan umo liwiaj cych ocenęŚ (ń) gotowo ci nauczycieli
oraz

przyszłych

nauczycieli

do

tworzenia

efektywnego

rodowiska

e-edukacji

(2) efektywno ci i bezpiecze stwa e-edukacji, a tak e (3) psychospołecznych konsekwencji
stosowania e-learningu. W rezultacie brakuje więc rzetelnej, podbudowanej wynikami bada
empirycznych wiedzy o jako ci i u yteczno ci edukacji prowadzonej w Polsce,
z wykorzystaniem e-learningu.
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Projekt stanowi próbę odpowiedzi na aktualne i jednocze nie pilne potrzeby społecznoedukacyjne.

Źostarczy

bowiem

narzędzia

diagnostycznego

o

wysokiej

jako ci

psychometrycznej, przeznaczonego do kompleksowej diagnozy psychologicznej gotowo ci
do tworzenia efektywnego rodowiska e-edukacji. Zastosowanie baterii skal Sżź umo liwi
projektowanie trafnych działa

zwi zanych z bezpiecznym wprowadzaniem e-edukacji

w polskim szkolnictwie i szkolnictwie wy szym. Badania w na tym polu pozwol
na rozpoznanie potrzeb i zasobów nauczycieli w obszarze ich psychologicznej gotowo ci,
a dzięki temu na bardziej precyzyjne i trafne projektowanie działa wspieraj cych w ramach
rozwoju zawodowego nauczycieli. W konsekwencji będ to działania zmniejszaj ce ryzyko
psychospołecznych zagro e

wynikaj cych z niewła ciwego wdra ania e-edukacji oraz

zwiększaj ce korzy ci płyn ce z wykorzystania nowej metody pracy zarówno dla samego
nauczyciela, jak i ucznia, a tak e całego rodowiska szkolnego i pozaszkolnego.
Projekt ma przy tym charakter (a) psychometryczny i jednocze nie (b) eksploracyjnodiagnostyczny.

Zaplanowane

badania

oprócz

opracowania

w wysokim stopniu kryteria psychometryczne, posłu

narzędzia

spełniaj cego

tak e do wstępnego rozpoznania

stopnia gotowo ci osób przygotowuj cych się do zawodu i pełni cych rolę nauczycieli
w Polsce, do tworzenia efektywnego rodowiska e-edukacji.
Słowa kluczoweŚ e-edukacja, nauczyciel

2. Tomasz Rowi ski
Wła ciwo ci psychometryczne kwestionariusza „Aktywno ć w Internecie”
Wraz z rozwojem Internetu coraz czę ciej opisywane jest w literaturze dysfunkcjonalne
korzystanie z Internetu (Jakubik, 2ŃŃ3ś Błachnio, Przepiórka, Rowi skiś w druku). Aktualnie
badacze skłonni s zaklasyfikować to zaburzenie do grupy uzale nie behawioralnych (Block,
2009; Caplan, 2002; Davis, 2001; LaRose, Eastin, 2003; Widyanto, Griffiths, 2006; Young,
2006). Od pierwszego systematycznego opisu tego zaburzenia (Eager, 1995; Young, 1996,
żriffiths, ń998) powstało wiele kwestionariuszy operacjonalizuj cych mierz cych poziom
dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu (Young, 1998; Morahan-Martin, Schumacher,
2000; Davis, Flett, Besser, 2002; i polska adaptacja Kaliszewskiej (2007). Jednak najbardziej
popularny okazał się test Young, który aktualnie ma wiele adaptacji językowych (Ferraro,
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Caci, Amico, Blasi, 2007; Khazaal, Billieux, Thorens, Khan, Louati, Scarlatti i in., 2008;
Majchrzak, Ogi ska-Bulik, 2006; Panayides, Walker, 2012; Poprawa, 2011; Sahin, 2010).
Test Uzale nienia od Internetu (Internet Addiction Test, IAT) bazuje na o miu kryteriach
wyró nionych przez Young (ń996)Ś (ń) zaanga owanie w internet, (2) potrzeba coraz
dłu szego korzystania z internetu, aby osi gnięć podobny poziom satysfakcji, (3) nieudane
próby kontroli i czasu spędzanego w internecie, (4) występowanie niepokoju, irytacji
i obni onego nastroju przy ograniczaniu czasu spędzanego w internecie, (5) spędzanie
większej ilo ci czasu w internecie ni się pierwotnie planowało, (6) z powodu internetu osoba
ryzykuje

utratę

znacz cych

relacji,

pracy,

mo liwo ci

nauki,

rozwoju

kariery,

(7) okłamywanie członków rodziny, terapeutów i innych osób odno nie do stopnia
zaanga owania w Internet; (8) u ywanie internetu jako sposobu na ucieczkę od problemów
lub łagodzenia dysforycznego nastroju.
W wielu badaniach obserwuje się brak spójno ci w strukturze czynnikowej IAT.
Trzyczynnikow strukturę IAT otrzymał Law i Chang (2ŃŃ7) oraz Chang i Law (2008)
natomiast szcze cioczynnikow Widyanto i McMurran (2004) oraz Ferraro i in. (2007).
Niektórzy badacze u ywaj cy IAT potwierdzili istotne wysokie korelacje między czynnikami,
co mo e

wiadczyć o jednowymiarowo ci skali (np. Chang, Law 2008; Widyanto,

McMurran, 2ŃŃ4). Kwestionariusz Aktywno ć w Internecie został tak e opracowany na bazie
kryteriów Young (ń998). Narzędzie jest przeznaczone do pomiaru poziomu dysfunkcji dla
ka dego kryterium oddzielnie.
Kwestionariusz został walidowany w czterech badaniach. Pierwsze badanie przeprowadzono
metod papier-ołówek (N=340; 44,8% kobiet; od 16 do 60 lat; M=29,48; SD=12,45), drugie
badanie tak e przeprowadzono online (N=189; 57,1% kobiet, od 14 do 36 lat; M=21,51;
SŹ=3,Ńń), trzecie badanie zostało przeprowadzone metod tradycyjn

w ramach grantu

MNiSW nr NN106 099438 (N=1034; 53,3% kobiet, od 16 do 82 lat; M=32,09; SD=14,42).
Ostatnie czwarte badanie przeprowadzono metod online (N=779; 64,9% kobiet, od 15 do 61
lat; M=27,74; SD=8,58).
Współczynniki rzetelno ci dla poszczególnych skal (alfa Cronbacha) były powy ej <0,8.
Strukturę czynnikow

weryfikowano w konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CŻA).

Oszacowanie dopasowania modelu do danych oparto na wska niku RMSźA, CŻI oraz
SRMR. Warto ci współczynników RMSźA i SRMR były powy ej <Ń,Ń8; a CFI>0,90. Model
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jest dobrze dopasowany do danych (Hu, Bentler, 1999; Marsh, Hau, Wen, 2004). Wyniki
potwierdziły dobre własno ci psychometryczne skali.
Słowa kluczoweŚ kwestionariusz „Aktywno ć w Internecie”, wła ciwo ci psychometryczne

3. Paweł Izdebski, Martyna Koty ko
Negatywne aspekty u ytkowania Internetu
Niemal e cała polska populacja korzysta z Internetu, zarówno w sposób pozytywny
jak i negatywny. Celem naszej prezentacji jest ukazanie negatywnych aspektów korzystania
z Internetu, który powoduje wiele problemów, szczególnie w ród dzieci, adolescentów
i dorosłych. Pojawiaj się nowe psychologiczne zjawiska np. problematyczne korzystanie
z Internetu, nadmierne korzystanie z sieci społeczno ciowych, cyberbullying, sexting,
uzale nienie od gier online, kradzie to samo ci czy utrata prywatno ci. Zaprezentujemy, jaki
jest stan wiedzy dotycz cy tych problemów w oparciu o przegl d literatury. Naszym celem
jest ukazania jak znacz cy wpływ Internet ma na psychologiczne funkcjonowanie ludzi
w ró nym wieku.
Słowa kluczoweŚ u ytkowanie Internetu, negatywne aspekty

4. Maciej Michalak, Paulina Andryszak
Skala Oceny Nadmiernego Korzystania z Sieci Społeczno ciowych – analiza
psychometryczna
Sieci społeczno ciowe (social networking sites, SNS) to w ostatnich latach bardzo popularna
forma komunikacji z innymi lud mi. Źzięki SNS zrewolucjonizowane został sposób
komunikowania się, mo liwo ć budowania własnego wizerunku, czy te

korzystanie

z ró nych form rozrywki. Z drugiej strony coraz czę ciej zwraca się uwagę na potencjalnie
szkodliwy aspekt SNS wi

cy się z nadmiernym z nich korzystaniem, okre lanym niekiedy

terminem uzale nienie. Celem wyst pienia jest prezentacja autorskiego narzędzia – Skali
Nadmiernego Korzystania z Sieci Społeczno ciowych (SONKSS). Skala została opracowana
w oparciu o kryteria uzale niania od substancji psychoaktywnych okre lone w ICŹ-10 oraz
DSM-IV, jak równie kryteria uzale nienia od hazardu. Badanie przy pomocy SONKSS
przeprowadzono w dwóch etapach. Przebadano 937. uczniów z losowo wybranych szkół
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ponadgimnazjalnych z ń2 województw na terenie Polski. W ostatecznej wersji SONKSS
składa się z 3Ń pyta ocenianych na 5 stopniowej skali Likerta (ń - „zdecydowanie się
nie zgadzam”, 5 - „zdecydowanie się zgadzam”). Współczynnik zgodno ci wewnętrznej alfa
Cronbacha wynosi Ń,94. Na podstawie analizy czynnikowej wyników wyłoniono cztery
czynniki: 1. korzystanie pomimo negatywnych konsekwencji (alfa Cronbacha=0,81), 2. czas
po więcony na korzystanie z SNS (alfa Cronbacha=0,83), 3. korzystanie w celu poprawy
humoru, ucieczki (alfa Cronbacha=0,82), 4. zaabsorbowanie korzystaniem z SNS (alfa
Cronbacha=0,88). Opracowana skala SONKSS jest rzetelnym narzędziem do oceny
nadmiernego korzystania z sieci społeczno ciowych.
Słowa kluczoweŚ Skala Oceny Nadmiernego Korzystania z Sieci Społeczno ciowych, analiza
psychometryczna
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Sympozjum nr 56: DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – OD PODSTAW PO ISTOTNE
PROBLźMY SZCZźżÓŁOWź
CZ

Ć VŚ PRZEDMIOT, CELE I PROBLEMY DIAGNOZY W OBSZARZE
PSYCHOLOGII RUCHU DROGOWEGO
Organizator:
Anna Łuczak
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pa stwowy Instytut Badawczy
Dyskutant:
Adam Tarnowski
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Streszczenie sympozjum:
Sympozjum po więcone będzie próbie odpowiedzi na pytanie, czy diagnoza predyspozycji
kierowców do prowadzenia pojazdów jest problemem psychologii transportu czy psychologii
ruchu drogowego. Źyskutowane będ

problemy diagnozy predyspozycji kierowców

w oparciu o cechy osobowo ci, będ ce często dodatkowym czynnikiem ryzyka, maj cym
znacz cy wpływ na decyzję orzekaj cego psychologa oraz problemy metodologiczne
zwi zane z ocen cech osobowo ci na podstawie metod kwestionariuszowych. Przedstawiona
zostanie Skala ARŹ przeznaczona do oceny nasilenia zachowa

agresywnych oraz

przejawów postaw egocentrycznych i aspołecznych u kierowców oraz wyniki bada
z zastosowaniem tej skali, przeprowadzonych w grupie pracowników transportu drogowego
w kontek cie cech osobowo ci, oceny psychospołecznych warunków pracy, kultury
bezpiecze stwa i wypadkowo ci.
Słowa kluczoweŚ psychologia ruchu drogowego, cele, diagnoza
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Wyst pieniaŚ
1. Andrzej Najmiec
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pa stwowy Instytut Badawczy
Ocena poziomu agresji kierowców w kontek cie bezpiecze stwa
2. Andrzej Markowski
Centrum Bada i Usług Psychologicznych
Analiza ilo ciowa a analiza jako ciowa – problemy orzecznictwa w psychologii
ruchu drogowego

3. Adam Tarnowski
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Źiagnoza osobowo ci kierowców – czynniki ryzyka a przeciwwskazania
do prowadzenia pojazdów
4. Anna Łuczak
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pa stwowy Instytut Badawczy
Badania nad u yteczno ci

kwestionariuszy temperamentu i osobowo ci

w diagnozie predyspozycji kierowców

Streszczenia wyst pie Ś
1. Andrzej Najmiec
Ocena poziomu agresji kierowców w kontek cie bezpiecze stwa
żłównym przedmiotem wyst pienia jest ocena zachowa agresywnych i przejawów postaw
egocentrycznych i aspołecznych u kierowców, której dokonano za pomoc Skali ARŹ.
Przedstawiane wyniki s czę ci zadania pt. „Ocena zwi zku psychospołecznych warunków
pracy i cech osobowo ciowych pracowników z organizacyjn

i indywidualn

kultur

bezpiecze stwa w przedsiębiorstwach transportu drogowego”. W badaniach oceniano
psychospołeczne warunki pracy, klimat bezpiecze stwa panuj cy w przedsiębiorstwach
transportowych, cechy osobowo ciowe pracowników, postawy empatyczne i prospołeczne
oraz wypadkowo ć. Badania przeprowadzono w grupie pracowników firm transportu
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drogowego, w tym m.in. w grupie kierowców transportu miejskiego (N=333). Oceny
zachowa agresywnych i postaw egocentrycznych oraz postaw empatycznych i zachowa
prospołecznych były wska nikiem indywidualnej kultury bezpiecze stwa kierowców.
Do oceny zmiennych osobowo ciowych zastosowano Inwentarz osobowo ci NźO-FFI Costy,
McCrae w adaptacji polskiej Zawadzkiego, Strelaua, Szczepanika i liwi skiej. Źo oceny
psychospołecznych warunków pracy wykorzystano kwestionariusz Psychospołeczne Warunki
Pracy Cie laka i Widerszal-Bazyl. Ocenę klimatu bezpiecze stwa w przedsiębiorstwie
przeprowadzono kwestionariuszem KBZ Milczarek. Skala ARŹ powstała na podstawie
„Kwestionariusza Zachowania – A” Markowskiego i została zmodyfikowana przez zespół
psychologów transportu - Markowski, Chromi ski, Łuczak, Najmiec. Źrugim wska nikiem
indywidualnej kultury bezpiecze stwa była ocena nasilenia bezpiecznych zachowa i postaw
empatycznych u kierowców, której dokonywano za pomoc skali KBD. Skale ARD i KBD
charakteryzuj się satysfakcjonuj cymi wła ciwo ciami psychometrycznymi. Zastosowanie
skal ARŹ i KBŹ pozwala na ocenę skłonno ci do zachowa agresywnych i empatycznych na
drodze, ale równie skłania do refleksji nad przyczynami tych zachowa

u kierowców.

Konstrukcja obydwu skal i łatwo ć interpretacji pozwala na stosowanie ich w ró nych celach,
zarówno przez psychologów transportu, ale te

przez osoby bez wykształcenia

psychologicznego, np. jako ćwiczenie podnosz ce samo wiadomo ć w trakcie szkole
kierowców. W wyst pieniu zostan przedstawione wyniki oceny zachowa
i przejawów

postaw

egocentrycznych

w

grupie

kierowców

transportu

agresywnych
miejskiego

w odniesieniu do cech osobowo ci, oceny psychospołecznych warunków pracy, kultury
bezpiecze stwa oraz wypadkowo ci. Stwierdzono w nich m.in., eŚ kierowcy otrzymuj cy
więcej wsparcia od przeło onych i posiadaj cy jasno ć roli w zakresie celów, obowi zków,
metod oraz pewno ć pracy przejawiaj mniej zachowa agresywnych i postaw aspołecznych.
Wyniki pokazały równie ,

e Ilo ć do wiadcze

wypadkowych korelowała dodatnio

z poziomem zachowa i postaw agresywnych.
Słowa kluczoweŚ kierowcy, poziom agresji, bezpiecze stwo
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2. Andrzej Markowski
Analiza ilo ciowa a analiza jako ciowa – problemy orzecznictwa w psychologii ruchu
drogowego
Celem badania psychologicznego osób uczestnicz cych w ruchu drogowym jest orzeczenie
istnienia lub braku przeciwwskaza

psychologicznych do kierowania pojazdem, b d

do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Czym s przeciwwskazania psychologiczne, jak mo na je zdefiniować? Psychologia jest
nauk o zachowaniu człowieka. Brak przeciwwskaza psychologicznych do prowadzenia
pojazdów to zdolno ć do realizowania przez kierowcę wła ciwych ze względu na jego
sprawno ci i korzystnych społecznie działa w sytuacji drogowej. Aby okre lić te sprawno ci
tworzymy koherentny z przyjmowan

koncepcj

psychologiczn

ci g hipotez, które

weryfikujemy zwykle na poziomie ilo ciowym i niekiedy jako ciowym. Sprawno ci,
o których mówimy w odniesieniu do kierowcy to te, które zwi zane s

z obszaramiŚ

inteligencji, osobowo ci (ze szczególnym uwzględnieniem temperamentu), psychomotoryki
i cech

psychofizycznych

oraz

woli,

czyli

intencjonalno ci

działania

kierowcy.

Behawiorystyczna koncepcja człowieka zakłada, e reakcje człowieka mog być stosunkowo
łatwo ustalane i przewidywane, poniewa mog być w cało ci obserwowane i poznawane
poprzez mierzenie zachowa , jako ci gu zdeterminowanych nawykami reakcji mię niowych
i gruczołowych organizmu. Koncepcja psychodynamiczna przyjmuje, e przewidywalno ć
i ustalenie zachowa

jest tak dalece przez niestabilno ć sfery popędów ograniczone,

e mo liwe jest w niewielkim stopniu i dla ka dej osoby inne. Koncepcja poznawcza
wyja nia, e działanie człowieka ma charakter ukierunkowany na cel i zorganizowany, czyli
jest intencjonalne i w zwi zku z tym mo liwe do opisu i analizy na poziomie jako ciowym.
Źotychczasowe metodyki badania kierowców przyjmowały (często nie wiadomie) koncepcję
behawiorystyczn organizuj c tak zwane ąbadania psychotechniczneą, w trakcie których
mierzy się wielko ci poszczególnych reakcji i zakłada, ze istnieje silna korelacja między
wielko ci

reakcji, a bezpiecze stwem zachowania człowieka w ruchu drogowym.

Konsekwencj takiego podej cia jest dobór i sposób wykorzystania stosowanych w badaniach
narzędzi.
Psycholog prowadz cy badania psychologiczne dla kierowców i innych grup zawodowych,
musi korzystać z narzędzi, które zapewni

trafne i rzetelne wykonanie pomiarów

psychologicznych i musi mieć wiadomo ć,

e dokonywane przez niego postępowanie
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diagnostyczne ma – poza charakterem badania naukowego – cel utylitarny, z istotnymi
konsekwencjami dla badanego i badaj cego, co obliguje psychologa do podejmowania
decyzji

orzekaj cej

o

istnieniu

lub

braku

przeciwwskaza

psychologicznych

po wyeliminowaniu mo liwo ci popełnienia błędu w „sztuce psychologicznej”. Zastosowane
metody pomiaru musz

zapewnić uzyskanie trafnych i rzetelnych wyników nie tyko

na poziomie ilo ciowym, ale i na jako ciowym.
Większo ć stosowanych przez psychologów ruchu drogowego narzędzi papierowych ma
dobrze opracowane zało enia teoretyczne, znana jest ich (zwykle ograniczona) rzetelno ć
i trafno ć teoretyczna. Natomiast przy stosowaniu narzędzi aparaturowych nie ma
wiarygodnie opracowanych podstaw teoretycznych, nie jest znana ich rzetelno ć i trafno ć,
a normy opracowane przy ich pomocy w ró nych pracowniach psychologicznych ró ni się
w istotnym statystycznie stopniu uniemo liwiaj c porównywanie uzyskiwanych wyników.
Ten smutny obraz byłby gro nym, gdyby badanie psychologiczne ko czyło się na poziomie
analizy ilo ciowej i jej wynik był podstaw

do orzekania. Na szczę cie badanie

psychologiczne to badanie zmiennych jako ciowych i psycholog ma za zadanie ocenić
nie „ile” jakiej

cechy, sprawno ci, funkcji jest u badanego, tylko „jak” istniej cy

i analizowany stan wzajemnych relacji cech, sprawno ci, czy funkcji wpływa na zachowanie
badanego w okre lonych sytuacjach.
Konsekwencj takiego podej cia jest efekt profilaktyczny i edukacyjny badania ułatwiaj cy
badanym:


u wiadomienie umiejętno ci trafnego samopoznania jako niezbędnej sprawno ci
pozwalaj cej na efektywne funkcjonowanie w ruchu drogowymś



u wiadomienie roli, jak odgrywa w bezpiecze stwie ruchu drogowego samokontrola
zachowania wynikaj ca z uwewnętrznienia normś



nabycie umiejętno ci rozpoznawania zachowa

ryzykownych i ich przyczyn,

pozwalaj cej kierowcy na racjonalne podejmowanie decyzji i efektywn kontrolę
własnych zachowa ś


u wiadomienie znaczenia rozwoju i destrukcji funkcji psychologicznych oraz procesu
dojrzewania społecznego i emocjonalnego, dla bezpiecznego prowadzenia pojazdówś
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zredukowanie napięć wynikaj cych z niedojrzałego funkcjonowania w sytuacjach
społecznychś



osłabienie tendencji do destrukcyjnych zachowa , b d niepotrzebnych konfliktów,
co umo liwia bezpieczniejsze funkcjonowanie w roli kierowcy.

Źzieje się tak, dlatego e prowadzenie pojazdów samochodowych, to nie tylko przewo enie
ładunków i ludzi, ale i proces ci głego tworzenia obrazu siebie samego. Prawidłowo
przeprowadzone badanie psychologiczne pozwala psychologowi na przekazanie badanemu
informacji ułatwiaj cych mu trafnie rozpoznać zjawiska zachodz ce podczas funkcjonowania
w ruchu drogowym. na drodze, szczególnie, gdy mamy niejasne rozeznanie w zasobie własnej
wiedzy i do wiadcze

(w tym emocjonalnych), nie znamy swoich predyspozycji i cech

osobowo ci na tyle dokładnie by wła ciwie kierować swoim postępowaniem w sytuacjach
zadaniowych.
Słowa kluczoweŚ psychologia ruchu drogowego, orzecznictwo psychologiczne, analiza
ilo ciowa, analiza jako ciowa

3. Adam Tarnowski
Źiagnoza osobowo ci kierowców – czynniki ryzyka a przeciwwskazania do prowadzenia
pojazdów
Problem bada

osobowo ci jest jednym z trudniejszych zada

w ocenie zdolno ci

do prowadzenia pojazdów, Takie cechy jak impulsywno ć I nieodpowiedzialno ć z jednej
strony a brak odporno ci z drugiej mog stanowić znacz cy czynnik ryzyka u kieruj cych.
Źyrektywa

Komisji

źuropejskiej

2ŃŃ6/ń26/źC

wymienia

w ród

przeciwwskaza

do posiadania praw jazdy problemy osobowo ciowe prowadz ce do powa nych zaburze
zachowania, oceny sytuacji lub zdolno ci adaptacyjnych.
Osobowo ć jest zło onym polem bada . W jej ocenie bazujemy w du ym stopniu na relacji
samego badanego, jego wypowiedzi w czasie wywiadu jak te

w kwestionariuszach.

Ju ocena osobowo ci niesie ryzyko zniekształce . Źrugim problemem w ocenie osobowo ci
jest dynamika cech i gotowo ć do zmiany. Nie mo na tak e pomin ć faktu, e te same cechy
osobowo ci mog w zale no ci od sytuacji prowadzić do dobrego lub złego przystosowania.
Oceniaj c

wpływ

osobowo ci

na

zdolno ć

do

prowadzenia

pojazdów

w zindywidualizowany sposób decydować, czy skłonno ci badanego stanowi
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nale y
jedynie

„czynnik ryzyka” (czyli zwiększaj

prawdopodobie stwo nieprawidłowego działania

w niektórych sytuacjach) czy te determinuj systematyczne łamanie zasad obowi zuj cych
w ruchu drogowym. Zaprezentowane zostan dane empiryczne wspieraj ce powy sze tezy.
Słowa kluczoweŚ osobowo ć, zdolno ć do prowadzenia pojazdów

4. Anna Łuczak
Badania nad u yteczno ci kwestionariuszy temperamentu i osobowo ci w diagnozie
predyspozycji kierowców
Przestawione zostan wyniki bada , których celem była walidacja trzech kwestionariuszy
temperamentu i osobowo ciŚ Żormalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz
Temperamentu, Kwestionariusz Osobowo ci źPQ-R(S) oraz Kwestionariusz Impulsywno ci
IVE, przeprowadzona pod k tem oceny ich u yteczno ci w diagnozie predyspozycji
kierowców. W hipotezach badawczych zało ono istnienie istotnych statystycznie ró nic
w zakresie cech mierzonych kwestionariuszami między kierowcami będ cymi sprawcami
wypadku drogowego i kierowcami nie maj cymi tego typu do wiadczenia. W ocenie trafno ci
kwestionariuszy wykorzystano metodę trafno ci kryterialnej, gdzie zmienn kryterialn było
bezpiecze stwo funkcjonowania człowieka w roli kierowcy, za wska nikiem tego kryterium
było posiadanie vs nie posiadanie na swoim koncie sprawstwa wypadku drogowego
z ofiarami miertelnymi lub rannymi. Podstaw oceny rzetelno ci był współczynnik alfa
Cronbacha. W badaniach wzięło udział ń96. kierowców, w wieku ń9-75 lat z trzech grup:
GRUPA I - kierowcy zawodowi „bezwypadkowi” (n=46), żRUPA II - kierowcy amatorzy
„bezwypadkowi” (n=75) i żRUPA III - kierowcy amatorzy - sprawcy wypadków drogowych
(n=75). Wyniki analizy walidacyjnej pokazały, e w przypadku większo ci cech mierzonych
kwestionariuszami wyst piło istotne zró nicowanie wyników żRUPY II i żRUPY III.
Okazało się jednak,

e profil temperamentalno-osobowo ciowy kierowców – sprawców

wypadków drogowych (żRUPA III), wskazuj cy na ich ni sz Reaktywno ć emocjonaln ,
Persewerację, Neurotyzm, Impulsywno ć i Skłonno ć do ryzyka oraz wy sz Wytrzymało ć
lepiej

przystaje

do

wymaga

stawianych

kierowcom

ni

profil

kierowców

„bezwypadkowych”(żRUPA II). Ponadto, kierowcy amatorzy - sprawcy wypadków
drogowych (żRUPA III) nie ró nili się pod względem cech temperamentu i osobowo ci
od kierowców zawodowych (żRUPA I). Przeprowadzone badania dowiodły, jak bardzo
wyniki uzyskane przy pomocy metod samoopisowych mog ulec zniekształceniu na skutek
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silnej potrzeby pozytywnej autoprezentacji, która dla kierowcy ma szczególne znaczenie,
gdy wynik badania decyduje o mo liwo ci wykonywania zawodu (żRUPA I) lub
przywrócenia uprawnie do prowadzenia pojazdów (żRUPA III)Ś obydwie grupy kierowców
uzyskały istotnie wy szy wynik na skali Kłamstwa w porównaniu do wyniku żRUPY II.
Wyniki przeprowadzonych bada nie upowa niaj jednak do formułowania bezwzględnych
przeciwwskaza

odno nie do stosowania analizowanych kwestionariuszy w diagnozie

predyspozycji kierowców. Kwestionariusze te mog być szczególnie przydatne w badaniach
przesiewowych kierowców z grup szczególnego ryzyka.
Słowa kluczoweŚ wypadki drogowe, kwestionariusz, umiejętno ci kierowców
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Sympozjum nr 57: SUPERWIZJA W PSYCHOTERAPII
Organizator:
Ida Źerezi ska
Oddział Kliniczny Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Źziecięcego Szpitala Klinicznego
w Warszawie
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS
Dyskutant:
Agnieszka Popiel
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie

Streszczenie sympozjum:
Superwizja praktyki klinicznej to z jednej strony najwa niejsza czę ć kształcenia
psychoterapeutów, z drugiej obszar wielu problemów, z którymi stykaj się psychoterapeuci
i kształc cy (się) w psychoterapii, a tak e ustawodawcy. Źoskonalenie procesu superwizji
przebiega w kierunku, aby proces ten gwarantował najwy sz jako ć psychoterapii i był
jednocze nie optymalny z punktu widzenia zaanga owanych sił i rodków. Zało eniem
sympozjum jest, aby referaty wygłoszone na kanwie pierwszego polskiego podręcznika
po więconego superwizji (Popiel i Pragłowska red., Superwizja w psychoterapii poznawczobehawioralnej. Koncepcje procedury narzędzia, WUJ 2Ńń3) stanowiły zachętę do wymiany
pogl dów i dyskusji.
Słowa kluczoweŚ psychoterapia, superwizja

Wyst pieniaŚ
1. źwa Pragłowska
Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania, Uniwersytet Warszawski
Superwizja w kształceniu psychoterapeutów
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2. Ida Źerezi ska
Oddział Kliniczny Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Źziecięcego Szpitala
Klinicznego w Warszawie
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS
Superwizja w psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzie y
3. Agnieszka Popiel
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Superwizja psychoterapii w badaniach nad skuteczno ci terapii
4. Dorota Nowocin
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Źopasowanie osobowo ci terapeuty i pacjenta jako przedmiot superwizji
w terapii poznawczo-behawioralnej

Streszczenia wyst pie Ś
1. źwa Pragłowska
Superwizja w kształceniu psychoterapeutów
„Rola superwizji w szkoleniu i pracy psychoterapeutów jest niezaprzeczalna” – pogl d ten
podzielaj

się przedstawiciele większo ci podej ć terapeutycznych i tak ogólny poziom

wyznacza kres porozumienia. Ju bowiem samo rozumienie superwizji i obejmowanych przez
ni

zagadnie

implikuje bardzo zró nicowane rozwi zania organizacyjne (i propozycje

legislacyjne). Tymczasem niezwykle istotne kwestie dotycz ce superwizji w procesie
kształcenia psychoterapeutów i dalszego uprawiania zawodu psychoterapeuty maj bardzo
niewielkie wsparcie empiryczne. Podczas prezentacji zostan

zasygnalizowane główne

problemy zwi zane z superwizj terapeutów w trakcie szkolenia – rodzajami superwizji
(indywidualna/grupowaś bezpo rednia/po rednia), problemami zwi zanymi z ka dym
z rozwi za , sposobami oceny procesu terapii i odpowiedzialno ci superwizora. Problemy te
zostan

omówione na przykładzie dostępnych danych empirycznych oraz rozwi za

wypracowanych w procesie kształcenia psychoterapeutów według standardów Polskiego
Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, zgodnych z wymogami European
Association for Cognitive and Behavioural Therapy.
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Słowa kluczoweŚ superwizja, psychoterapia, standardy szkolenia

2. Ida Źerezi ska
Superwizja w psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzie y
Terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna w leczeniu wielu dziecięcych problemów
psychologicznych, takich jak zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, ró nego typu
zaburzenia eksternalizacyjne, problemy interpersonalne i inne (Kazdin, Weisz, 2006; Kendall,
2ŃńŃ). Przed psychoterapeut i superwizorem terapii dzieci i młodzie y stoj szczególne
wyzwania, gdy powinni oni z nale yt uwag uwzględniać te czynniki, które maj znacz cy
wpływ

na

diagnozę,

przebieg

leczenia

i

planowane

algorytmy

postępowania

psychoterapeutycznego z pacjentem- dzieckiem. Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi
na pewne ogólne aspekty pracy z pacjentem w wieku rozwojowym, które s na tyle istotne,
e nie nale y ich pomijać w psychoterapii ani w superwizji terapii poznawczo-behawioralnej
w odniesieniu do młodszej populacji. Jest wskazane, by superwizor pomagaj cy
psychoterapeucie w rozwoju jego umiejętno ci terapeutycznych rozumiał specyfikę diagnozy
i psychoterapii dzieci i młodzie y, potrafił docenić i uwzględnić aspekty rozwojowe
w praktyce klinicznej, a tak e zauwa ał rolę szerzej rozumianego kontekstu systemowego
(rodziny, szkoły,

rodowiska rówie niczego). Te zagadnienia zostan

zilustrowane

przykładami problemów spotykanych w trakcie superwizji szkoleniowej (terapeutów przed
uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty) oraz superwizji klinicznej licencjonowanych
psychoterapeutów.
Słowa kluczoweŚ superwizja, psychoterapia poznawczo-behawioralna, dzieci, młodzie

3. Agnieszka Popiel
Superwizja psychoterapii w badaniach nad skuteczno ci terapii
Specyfika bada naukowych nakłada na superwizora psychoterapii prowadzonej w ramach
bada

dodatkowe ramy, które nie występuj

w innych rodzajach superwizji praktyki

klinicznej.
Współczesne badania nad psychoterapi

koncentruj

się na okre leniu skuteczno ci

w warunkach klinicznych (efficacy), skuteczno ci w mniej rygorystycznych warunkach
451

praktyki terapeutycznej (effectiveness). Inna grupa bada (dismantling studies) koncentruje
się na analizie poszczególnych składowych terapii, w tym na wyodrębnieniu czynników
(np. poszczególnych

technik

terapeutycznych)

odpowiedzialnych

za

osi gnięcie

zamierzonego skutku. Inny rodzaj bada stanowi tak e badania dotycz ce wydajno ci (costeffectivness, efficiency) – skuteczno ci osi ganej za pomoc najta szej metody interwencji.
Podstawow

kwesti

(a nie konkretnego

rozstrzygan
terapeuty

czy

przez badanie jest skuteczno ć konkretnej metody
czynników

niespecyficznych).

Metoda

okre lona

protokołem terapii narzuca więc konieczno ć umiejętnego zastosowania konkretnych
interwencji i ich sekwencji.
To „umiejętne zastosowanie” stanowi o specyfice superwizji w badaniach naukowych.
Niekwestionowanym priorytetem superwizora jest dobro pacjenta. Niemniej odpowied
na pytania, czy psychoterapeuta stosuje interwencje w pełni zgodne z protokołem i czy robi
to umiejętnie, jest specyficzna dla superwizji w programach badawczych. Podczas
wyst pienia zostan

omówione najczęstsze problemy, z jakimi zetknie się superwizorŚ

Ograniczenie trwania terapii i jej rozkład w czasie, wymogi zwi zane z uczestnictwem
pacjenta w badaniach, zgodno ć terapii z protokołem i zasadami badania, umiejętne
zastosowanie technik terapeutycznych przewidzianych protokołem. Źodatkowo omówione
zostan przykłady skal oceny zgodno ci terapii z protokołem stosowane w programach terapii
TRAKT.
Słowa kluczoweŚ superwizja, skuteczno ć psychoterapii

4. Dorota Nowocin
Źopasowanie osobowo ci terapeuty i pacjenta jako przedmiot superwizji w terapii
poznawczo-behawioralnej
Psychoterapia to przede wszystkim relacja interpersonalna – i jako taka równie powinna być
poddawana superwizji. Istnieje wiele bada , które wskazuj , e relacja terapeutyczna jest
jednym z głównych predykatorów zmiany (por. Horvath, Bedi, 2002; Castonguay i in., 2006).
Jednak próbuj c się przyjrzeć, czym owa relacja dokładne jest, nie sposób nie dostrzec, e
buduj j dwie odrębne jednostki wraz ze swoimi osobowo ciami. I choć bez w tpienia
relacja jest czym więcej ni sum czę ci, to wydaje się, e przyjrzenie się charakterystykom
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osobowo ciowym terapeuty i pacjenta jest dobrym punktem wyj cia dla bada empirycznych
dotycz cych relacji terapeutycznej, a tak e – dla podjęcia tego w tku w procesie superwizji.
W psychoterapii poznawczo-behawioralnej uznaje się,

e relacja terapeutyczna jest

„no nikiem” procedur i technik terapeutycznych, a zatem jest ona „warunkiem wstępnym” dla
terapii – koniecznym, aczkolwiek niewystarczaj cym. Podejmuj c temat osobowo ci
terapeuty i pacjenta niejako od razu zadajemy pytaniaŚ czy jeden terapeuta mo e być bardziej
skuteczny wobec konkretnych pacjentów, a drugi wobec innych? Czy ma znaczenie kto
wobec kogo stosuje psychoterapię? Odpowied na to pytania brzmiŚ tak. Za przykład posłu
badania, w których wykazano zwi zek pomiędzy dopasowaniem osobowo ci pacjenta
i terapeuty a skuteczno ci psychoterapii wobec osób cierpi cych na PTSŹ (Nowocin, 2Ńń3).
Przygl daj c się osobowo ci (z wykorzystaniem modelu Wielkiej Pi tki i inwentarza
NEO-ŻŻI) osób uczestnicz cych w terapii okazało się,

e podobie stwo lub jego brak

pod względem niektórych cech istotnie wpływa na skuteczno ć podjętej terapii.
Najprawdopodobniej

dopasowanie

osobowo ci

terapeuty i

pacjenta

pełni

funkcję

wspomagaj c zmianę. Skoro przygl danie się relacji terapeutycznej pod tym k tem jest
istotne z punktu widzenia skuteczno ci oddziaływa terapeutycznych, tym samym wydaje się
oczywiste, e powinno się ono znale ć w obszarze zainteresowa podczas superwizji.
Słowa kluczoweŚ relacja terapeutyczna, superwizja, psychoterapia poznawczo-behawioralna
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Sympozjum nr 58: WCZźSNY ROZWÓJ SPOŁźCZNO-EMOCJONALNY:
JEGO ZNACZENIE I UWARUNKOWANIA
Organizatorzy:
Karolina Appelt1, Magdalena Czub2
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2

Instytut Bada źdukacyjnych w Warszawie
Dyskutant:
Joanna Matejczuk

Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie sympozjum:
Sympozjum po więcone będzie zagadnieniom wspierania rozwoju dzieci od urodzenia
do wieku przedszkolnego. Współcze nie, wskazuje się na kluczowy wpływ do wiadcze
w pierwszych latach ycia zarówno na zdrowie fizyczne jak i emocjonalne i społeczne.
Wczesne do wiadczenia odgrywaj istotn rolę w procesie nabywania przez dziecko wa nych
kompetencji, warunkuj cych przebieg dalszego rozwoju i jako ć

ycia, nie tylko

w dzieci stwie i adolescencji, ale równie w całym okresie dorosło ci. Źlatego te istnieje
konieczno ć uwzględniania wagi wczesnych do wiadcze rozwojowych dla kształtowania się
kluczowych kompetencji, będ cych podstaw efektywnej adaptacji i realizacji potencjału
rozwojowego. Szczególnie istotnym czynnikiem w procesie kształtowania omawianych
kompetencji jest jako ć społecznego rodowiska rozwoju.
Na sesji poruszane będ tematy wczesnych do wiadcze

z opiekunami, najwa niejszych

kompetencji kształtuj cych się w pierwszych okresach ycia, jako ci opieki rodzicielskiej
i instytucjonalnej, gotowo ci dziecka do funkcjonowania w kontek cie instytucjonalnym,
wagi wczesnej interwencji.
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Źo wyst pie i prezentacji zapraszamy osoby prowadz ce badania w tych obszarach, osoby
dysponuj ce praktycznym do wiadczeniem w pracy z małymi dziećmi i ich rodzinami oraz
osoby chc ce podzielić się refleksjami wynikaj cymi z analizy teorii psychologicznych.
Słowa kluczoweŚ rozwój społeczno-emocjonalny, wczesne do wiadczenia

Wyst pieniaŚ
1. Magdalena Czub
Zespół Wczesnej źdukacji, Instytut Bada Edukacyjnych w Warszawie
Jako ć rodowiska wczesnego rozwoju a kompetencje społeczno-emocjonalne
małych dzieci w Polsce
2. Karolina Appelt
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jako ć społecznego

rodowiska rozwoju małych dzieci w Polsce i jej

uwarunkowania
3. Honorata Tkaczy ska, Izabela Szałajska-Kułakowska
Instytut Małego Źziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu
Jako ć wczesnej opieki i edukacji – podej cie i do wiadczenia Instytutu Małego
Dziecka im. Astrid Lindgren z Poznania

4. Katarzyna Kaliszewska-Czeremska
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polska adaptacja narz dzi do diagnozy jako ci otoczenia fizycznego i społecznego
dzieci w wieku od 6 do 36 miesi ca ycia
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Magdalena Czub
Jako ć rodowiska wczesnego rozwoju a kompetencje społeczno-emocjonalne małych
dzieci w Polsce
Referat podejmuje problem znaczenia jako ci społecznego rodowiska rozwoju w pierwszych
latach

ycia dziecka dla kształtowania się jego kompetencji społeczno-emocjonalnych,

będ cych podstaw

efektywnego funkcjonowania w

rodowisku i odnosz cych się

do wewnętrznych podstaw prawidłowej adaptacji w ka dym kolejnym okresie

ycia

(Garmezy, 1974; Sroufe, 1979; Waters, Sroufe, 1983, 1987; Masten i in., 1995; Sroufe i in.,
2005; Masten, Burt, Coatsworth, 2006; Masten, Obradovic, 2006; Masten, Tellegen, 2012).
W referacie przedstawione zostan

wyniki bada

rozwoju społeczno-emocjonalnego

(m.in. kompetencji samoregulacyjnych, komunikacyjnych oraz zwi zanych z autonomi )
dzieci między ń8 a 66 miesi cem ycia w kontek cie ich do wiadcze zwi zanych z jako ci
opieki (m.in. stanu emocjonalnego matki po porodzie, czasu spędzanego na zabawie
z dzieckiem oraz do wiadcze opieki pozarodzinnej).
Słowa kluczoweŚ społeczne

rodowisko rozwoju, kompetencje społeczno-emocjonalne,

adaptacja

2. Karolina Appelt
Jako ć społecznego rodowiska rozwoju małych dzieci w Polsce i jej uwarunkowania
Społeczne

rodowisko rozwoju i jako ć do wiadcze , jakich dostarcza ono dziecku

w pierwszych latach ycia odgrywaj podstawowe znaczenie w przebiegu jego dalszego
rozwoju i warunkuj

zdolno ć do uczenia się i jako ć

ycia nie tylko w okresie

przedszkolnym i szkolnym, ale tak e w dorosłym yciu. Wyst pienie prezentuje wyniki
bada

w

ramach

projektu

badawczego,

finansowanego

ze

rodków

MNiSW

(nr 0588/B/H03/2009/37) realizowanego w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu,
w latach: 2009-2Ńń4, kierownikŚ prof. dr hab. źl bieta Hornowska, którego rdzeniem była
psychometryczna i kulturowa adaptacja dwóch narzędzi – ameryka skiego kwestionariusza
HOME Inventory oraz portugalskiego kwestionariusza AHEMD – do diagnozy jako ci
fizycznej

i

społecznej

przestrzeni

rozwoju
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małego

dziecka.

Oprócz

aspektu

psychometrycznego

projekt

miał

równie

charakter

eksploracyjno-diagnostyczny.

Zrealizowane badania pozwalaj na wstępne rozpoznanie społecznego rodowiska rozwoju
małych dzieci w Polsce i ten obszar stanowi tematykę wyst pienia. Badania były
przeprowadzone w latach 2011-2Ńń2, objęły grupę 972. dzieci w wieku od ń do 4ń miesi ca
ycia (M=ń9,Ńńś SŹ=ńŃ,97), pochodz cych z rodzin o ró nym statusie społecznoekonomicznym, mieszkaj cych w ró nych regionach kraju, przy czym realizowane były
w naturalnym dla dzieci otoczeniu, czyli w przestrzeni domowej. W badaniach korzystano
z kwestionariusza IT HOME Inventory (Infant/Todler Home Observation for Measurement
of the Environment) w polskiej adaptacji HOME-PL. Badanie oparte jest o procedurę
bezpo redniej obserwacji zachowania rodziców (opiekunów) i dziecka oraz czę ciowo
ustrukturowany wywiad przeprowadzany z rodzicem w obecno ci dziecka. Jest to narzędzie
najczę ciej wykorzystywane do pomiaru warto ci stymulacyjnej najbli szego otoczenia
dziecka, jakim jest dom. Pozwala okre lić tak e takie aspekty otoczenia dziecka,
jak: organizacja rodziny, zwyczaje i rytuały panuj ce w rodzinie, zaanga owanie rodziny
w interakcje z dzieckiem oraz poziom korzystania przez rodzinę z dostępnych zasobów
wpływaj cych na rozwój dziecka. Przez 3Ń lat badania przy u yciu HOME Inventory były
prowadzone w bardzo wielu społeczno ciach na

wiecie, w ró norodnym kontek cie

kulturowym, polskie badania pozwalaj wł czyć się w ten międzynarodowy nurt bada .
Uzyskane wyniki wskazuj na czynniki stanowi ce uwarunkowania jako ci społecznego
rodowiska rozwoju małych dzieci w Polsce.
Słowa kluczoweŚ społeczne

rodowisko rozwoju, małe dziecko, główny opiekun,

matka/ojciec/główny opiekun, status społeczno-ekonomiczny rodziny, rodowisko rodzinne

3. Honorata Tkaczy ska, Izabela Szałajska-Kułakowska
Jako ć wczesnej opieki i eduakcji – podej cie i do wiadczenia Instytutu Małego Źziecka
im. Astrid Lindgren z Poznania
Instytut Małego Źziecka im. Astrid Lindgren jest organizacj pozarz dow , która od ń993
roku działa w obszarze wsparcia rozwoju i edukacji małego dziecka. Programy Instytutu
kierowane s do małych dzieci od urodzenia do 7. roku ycia i ich najbli szego rodowiska
rodzinnego i edukacyjnego oraz wszystkich uczestników przestrzeni społecznej, w której yj
małe dzieci. Instytut promuje znaczenie wczesnego dzieci stwa i dobrej jako ci edukacji
dla rozwoju człowieka. Wyst pienie Instytutu Małego Źziecka opisuje jako ć opieki
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instytucjonalnej na podstawie do wiadcze Instytutu oraz opracowanej publikacji „Program
opieku czo – edukacyjny dla łobków i klubów dziecięcych”.
W wielu krajach na wiecie przywi zuje się coraz większ wagę do tworzenia mo liwie
najlepszych warunków dla rozwoju małych dzieci. Jest to zgodne z najnowszymi badaniami
i wiedz

na temat podstawowego znaczenia wczesnych lat

ycia dla dalszego rozwoju

człowieka.
Nowoczesny system opieki pozarodzinnej dla małych dzieci, powinien charakteryzować się
dostępno ci , elastyczno ci i jako ci . Źostępno ć opieki pozarodzinnej dla dzieci zakłada,
e ka de dziecko, niezale nie od pochodzenia, miejsca zamieszkania i statusu ekonomicznego
rodziny, ma równy dostęp do opieki i edukacji. źlastyczno ć opieki pozarodzinnej zwi zana
jest z dopasowaniem systemu opieki do ró norodnych oczekiwa i potrzeb współczesnych,
pracuj cych i niepracuj cych rodziców z małymi dziećmi. Jako ć opieki pozarodzinnej
zwi zana jest z odpowiednim i uwa nym podej ciem opiekunów do małych dzieci
i warunkami, jakie tworz dla ich rozwoju, poniewa im mniejsze dziecko, tym większe jest
znaczenie jako ci rodowiska, w którym rozwija się i uczy.
Wysokiej jako ci wczesna opieka i edukacja stwarza dzieciom odpowiednie warunki rozwoju
ich potencjału yciowego i edukacyjnego. Daje dzieciom poczucie bezpiecze stwa, rozwija
ciekowo ć wiata i wspiera chęć uczenia się przez całe ycie, ma wpływ na umiejętno ć
nawi zywania i utrzymywania kontaktów społecznych, kształtuje umiejętno ci radzenia sobie
w nowych i zmieniaj cych się warunkach, rozwija zachowania prozdrowotne. Korzy ci
z wysokiej jako ci wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem s długofalowe i maj charakter
edukacyjny, społeczny oraz ekonomiczny.
Aby rozwijać jako ć placówek dla dzieci do lat 3 w Poznaniu Instytut Małego Źziecka
na zlecenie Urzędu Miasta opracował w 2Ńń3 roku „Program opieku czo – edukacyjny
dla łobków i klubów dziecięcych”.
Program definiuje, czym jest jako ć opieki i edukacji w placówkach dla dzieci do lat 3,
przedstawia, w jaki sposób rozwijaj

się i ucz

małe dzieci oraz podkre la kluczowe

znaczenie opiekuna małego dziecka, a tak e jego rolę i zadania w tworzeniu bezpiecznego
emocjonalnie i inspiruj cego otoczenia w placówce.
Program opisuje optymalne, zrównowa one warunki rozwojowe, jakich potrzebuj małe
dzieci w łobku i klubie dziecięcym. Okre la ramy i daje wskazówki do pracy praktycznej
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z dziećmi oraz rodzicami, w zakresie podstawowych obszarów pracy pedagogicznejŚ procesu
adaptacji dzieci, sytuacji codziennych, zabaw dzieci, aran acji przestrzeni, współpracy
z rodzicami, obserwacji i dokumentowania rozwoju, planowania i dokumentowania pracy.
Słowa kluczoweŚ opieka pozarodzinna, edukacja, rozwój

4. Katarzyna Kaliszewska-Czeremska
Polska adaptacja narz dzi do diagnozy jako ci otoczenia fizycznego i społecznego dzieci
w wieku od 6 do 36 miesi ca ycia
Celem

wyst pienia

jest

prezentacja

polskiej

adaptacji

narzędzi

diagnostycznych

przeznaczonych do oceny jako ci fizycznej i społecznej przestrzeni rozwoju dziecka
we wczesnym dzieci stwieŚ (a) ameryka skiego Inwentarza HOMź (IT-HOME Inventory,
Infant/Todler

Home

Observation

for

Measurement

of

the

Environment)

oraz

(b) portugalskiego kwestionariusza AHEMD (Affordances in the home environment for motor
development). Prace badawcze przeprowadzono w latach 2010-2012, w ramach projektu
pt. Adaptacja narzędzi do diagnozy jako ci otoczenia fizycznego i społecznego dzieci
w wieku od 6 do 36 miesi ca

ycia, realizowanego w Instytucie Psychologii UAM

w Poznaniu (Kierownik projektuŚ prof. dr hab. ź. Hornowska, Zespół badawczy
[Wykonawcy]: prof. dr hab. A. I. Brzezi ska, dr K. Appelt, dr K. Kaliszewska-Czeremska,
mgr J. Rawecka i mgr A. Bujaczś projekt nr Ń588/B/HŃ3/2ŃŃ9/37 finansowany ze rodków
MNiSW). Badaniami objęto grupę 972. dzieci w wieku od ń do 4ń miesi ca

ycia,

pochodz cych z rodzin o ró nym statusie społeczno-ekonomicznym, mieszkaj cych
w ró nych regionach Polski. Realizacja bada

miała miejsce w naturalnym dla dzieci

otoczeniu, czyli w przestrzeni domowej. Wyniki przeprowadzonych bada

pokazuj , e

zarówno HOMź jak i AHźMŹ to trafne i rzetelne narzędzia, które mog być z powodzeniem
wykorzystywane do oceny jako ci fizycznego i społecznego otoczenia rozwoju małych dzieci
w Polsce.
Słowa kluczoweŚ IT-HOMź, AHźMŹ, kulturowa adaptacja narzędzi, psychometria, ocena
rozwoju we wczesnym dzieci stwie
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Sympozjum nr 59: DZIECI 6-LETNIE W SZKOLE: WYZWANIE
DLA PSYCHOLOżII I PSYCHOLOżÓW
Organizatorzy:
Joanna Matejczuk, Anna I. Brzezi ska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dyskutant:
Anna I. Brzezi ska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie sympozjum:
Zmiany systemowe, dotycz ce obni enia wieku szkolnego i zwi zana z tym debata publiczna
prowokuj na nowo i z jeszcze większ intensywno ci do zadawania pyta o gotowo ć
szkoln

dzieci i jej uwarunkowania. Pytania i problemy pojawiaj ce się w dyskusji

publicznej, ale równie

naukowej, wskazuj

zarówno na konieczno ć zwrócenia uwagi

na (1) wła ciwo ci dziecka (gotowo ć dziecka do podjęcia obowi zku szkolnego),
jak i (2) wła ciwo ci szkoły (gotowo ć szkoły do pracy ze zró nicowanym zespołem
dziecięcym w klasach I-III), (3) wła ciwo ci rodziny (gotowo ć rodziny do podjęcia
dodatkowych, nowych obowi zków zwi zanych ze wspieraniem dziecka w nowej, czasem
trudnej dla niego sytuacji), a tak e (4) społeczny kontekst, w jakim dzieci rozpoczynaj naukę
w pierwszej klasie (wiedza o procesach rozwoju dzieci, społeczny obraz szkoły, jako ć debaty
publicznej). W trakcie sesji chcemy zwrócić uwagę na zło ono ć problemu gotowo ci
szkolnej, ujmowanej przez nas interakcyjnie (dziecko-rodzina-szkoła-społeczno ć lokalna),
a tak e procesualnie (dziecko nie tyle „posiada” na progu szkoły gotowy repertuar
kompetencji i umiejętno ci, ale staje się stopniowo gotowe, pocz wszy od wczesnego
dzieci stwa i w ci gu całego okresu przedszkolnego, do podejmowania zada szkolnych).
Nacisk chcemy poło yć na identyfikację czynników wspieraj cych dziecko i jego rodzinę
u progu szkoły, ale z drugiej strony chcemy wskazać istotne obszary i czynniki ryzyka tak
po stronie rodziny dziecka, jak i szkoły jako instytucji systemu edukacji.
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Słowa kluczoweŚ edukacja sze ciolatków, uwarunkowania decyzji, oczekiwania, obawy

Wyst pieniaŚ
1. Bła ej Smykowski
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zmiana trybu funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym jako podstawowy
wyznacznik jego gotowo ci szkolnejŚ analiza w kontek cie koncepcji Lwa S.
Wygotskiego
2. Sławomir Jabło ski
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zró nicowanie gotowo ci do czytania i pisania u dzieci w wieku przedszkolnymŚ
analiza w kontek cie koncepcji Lwa S. Wygotskiego
3. Radosław Kaczan, Piotr Rycielski
Zespół Wczesnej źdukacji, Instytut Bada Edukacyjnych w Warszawie
Umiej tno ci czytania, pisania oraz umiej tno ci matematyczne dzieci 6 i 7letnich na starcie szkolnym
4. Magdalena Czub1, Joanna Matejczuk2
1

Zespół Wczesnej źdukacji, Instytut Bada Edukacyjnych w Warszawie

2

Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dzieci 6-letnie w szkole – uwarunkowania decyzji rodzicówŚ analiza wyników
bada jako ciowych

Streszczenia wyst pie Ś
1. Bła ej Smykowski
Zmiana trybu funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym jako podstawowy
wyznacznik jego gotowo ci szkolnejŚ analiza w kontek cie koncepcji Lwa S.
Wygotskiego
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Wiek przedszkolny ma szczególne znaczenie dla mo liwo ci uczenia się szkolnego. W jego
trakcie dochodzi do zmiany znaczenia procesów naturalnych i kulturowych w toku radzenia
sobie z zadaniami. Podstaw adaptacji zaczynaj być takie kulturowe rodki pomocnicze
jak posługiwanie się językiem, liczenie, rysowanie itd. Ich opanowanie zale ne jest od tego,
czy słu ce temu funkcje psychiczne zostały wprowadzone w kulturowy system aktywacji,
czy dalej pozostaj pod wpływem naturalnego. Źziecko, które pozostaje pod wpływem
naturalnego systemu aktywacji, mimo e znajdzie się w rodowisku obiektywnie kulturowym
(domu, podwórka, przedszkola) będzie wra liwe bardziej na d więki, obrazy, zapachy ni
na znaczenia. Mechanizmy adaptacji takiego dziecka s
aspektach

skoncentrowane na fizycznych

rodowiska, a nie na społecznych. Jego mechanizmy adaptacji oparte s

na bezpo rednich sposobach zachowania, a nie upo redniczonych przez kulturowe rodki
pomocnicze. Im wcze niej w wieku przedszkolnym dojdzie u dziecka do zmiany systemu
aktywacji, tym więcej będzie ono miało czasu na uzyskanie takiego poziomu rozwoju
kulturowego struktury funkcji psychicznych (zbudowanie rusztowania), który zwiększy
prawdopodobie stwo odniesienia przez nie sukcesu w rodowisku szkoły.
Słowa kluczoweŚ koncepcja Lwa S. Wygotskiego, tryb funkcjonowania dziecka, wiek
przedszkolny, gotowo ci szkolna

2. Sławomir Jabło ski
Zró nicowanie gotowo ci do czytania i pisania u dzieci w wieku przedszkolnymŚ analiza
w kontek cie koncepcji Lwa S. Wygotskiego
Zdaniem Lwa S. Wygotskiego rozwój jest na ka dym etapie cało ci posiadaj c specyficzn
strukturę. Badanie składowych procesów psychicznych w oderwaniu od tej cało ci nie
pozwala zrozumieć w pełni ich istoty. Pod aj c tym tropem, aby odkrywać w pełnym
wietle determinanty oraz przebieg procesu uczenia się czytania i pisania, musimy
ka dorazowo interpretować uzyskiwane wyniki zarówno w kontek cie całego aktu
posługiwania się pismem jak i w kontek cie całego rozwoju tej umiejętno ci. Istotę czytania
i pisania ujmuje w najbardziej pełny sposób podej cie, w którym stanowi one bli niacze
formy jednego procesu komunikacjiŚ odbiór i budowanie wypowiedzi pisemnej na podstawie
języka. Z perspektywy kulturowo-historycznej teorii Wygotskiego zadanie komunikowania
się za pomoc pisma wymaga wytworzenia wy szej formy organizacji zachowania, za któr
kryje się wy sza forma organizacji psychiki, czyli wy sza funkcja psychiczna. Wygotski
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nazywa j mow pisan . Istot owej wy szej formy organizacji zachowania jest to, e reakcje
pojawiaj się w niej nie tylko w odpowiedzi na bod ce zmysłowe, ale tak e w odpowiedzi
na kulturowe znaki (pismo) i zawarte w nich znaczenie (tu: znaczenie tekstu pisanego).
W konsekwencji rozwój mowy pisanej determinuj dwa główne czynnikiŚ poziom organizacji
systemu psychicznego oraz sposób rozumienia przez dziecko funkcji pisma jako znaku
w procesie komunikowania się. Tymczasem większo ć współczesnych bada

procesu

nabywania umiejętno ci posługiwania się pismem koncentruje się głównie na poszukiwaniu
czynników rozwoju i zaburze umiejętno ci czytania, rzadko podejmuj c problem budowy
i weryfikacji rozwojowego modelu procesu posługiwania się pismem. Źominuj cymi
trendami jest w nich: 1) bazowanie na modelu Philipa Gougha Simple View of Reading,
w którym czytanie obejmuje dwa do ć autonomiczne procesy dekodowania fonologicznego
i rozumienia, 2) odrębne badanie głównych procesów składowych umiejętno ci posługiwania
się pismemŚ czytania i pisania, 3) dzielenie procesu nabywania umiejętno ci posługiwania się
pismem na dwa etapy – rozwój gotowo ci do czytania i pisania oraz rozwój czytania i pisania.
Zalet ujęcia Wygotskiego jest – oczywi cie oprócz ł cznego ujmowania czytania i pisania –
traktowanie

etapów

rozwoju

przed

i

po

rozpoczęciu

jako składowych tego samego procesu rozwoju. Praktyczn

formalnej

nauki

czytania

tego konsekwencj

jest,

na przykład, konieczno ć prowadzenia działa diagnostycznych oraz profilaktyki trudno ci
w czytaniu i pisaniu znacznie wcze niej (wiek przedszkolny) ni rozpoczyna się formalna
nauka czytania i pisania (wiek szkolny). Celem badania było ustalenie, jakie poziomy
rozwoju mowy pisanej mo na obserwować u dzieci w wieku przedszkolnym. Badanie
przeprowadzono w planie bada poprzecznych za pomoc Baterii do Źiagnozy Czytania
i Pisania (polskiej eksperymentalnej metody opartej na zało eniach koncepcji Wygotskiego)
oraz

kwestionariusza

danych

demograficznych

wypełnianego

przez

rodziców.

W indywidualnych sesjach badawczych wzięło udział 53Ń dzieci w wieku od 3śŃ do 7ś4
(260 dziewczynek i 27Ń chłopców). Wyniki wskazuj na bardzo du e zró nicowanie poziomu
mowy pisanej w badanej grupie, co stawia pod znakiem zapytania mo liwo ć edukacji dzieci
w tym zakresie bez wprowadzania indywidualnej diagnozy poziomu wyj ciowego
i dopasowanych do niego metod nauki czytania i pisania.
Słowa kluczoweŚ rozwój umiejętno ci czytania i pisania, gotowo ć do czytania i pisania,
mowa pisana, wiek przedszkolny
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3. Radosław Kaczan, Piotr Rycielski
Umiej tno ci czytania, pisania oraz umiej tno ci matematyczne dzieci 6 i 7-letnich
na starcie szkolnym
Problem poziomu umiejętno ci dzieci, które rozpoczynaj naukę szkoln jest istotny z punktu
widzenia zarówno procesu ich adaptacji do sytuacji szkolnej jak sposobów pracy nauczyciela.
Prezentowane wyniki pochodz z badania, które dotyczyło diagnozy poziomu umiejętno ci
dzieci sze cio- i siedmioletnich uczęszczaj cych do przedszkoli i szkół podstawowych (w tym
szkolnych oddziałów przedszkolnych). Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej
reprezentatywnej próbie losowej dzieci 6 i 7 letnich (N=3029). W badaniach wykorzystano
Test Umiejętno ci Na Starcie Szkolnym (TUNSS). Badanie to zostało zrealizowane
w schemacie podłu nym (jesieni 2Ńń2 roku i wiosn 2Ńń3 roku). Źwukrotnie dokonywano
pomiaru umiejętno ci matematycznych oraz umiejętno ci zwi zanych z nauk

pisania

i czytania. Źwukrotny pomiar pozwolił na oszacowanie przyrostu poziomu umiejętno ci
dzieci w ci gu roku szkolnego.
Wyniki wskazuj , e niezale nie od wybranej cie ki edukacyjne dzieci dokonały postępu
i zwiększyły swój poziom umiejętno ci. Największy przyrost umiejętno ci matematycznych
i umiejętno ci czytania nast pił w grupie uczniów sze cioletnich uczęszczaj cych
do pierwszych klas szkół podstawowych. Natomiast w zakresie umiejętno ci pisania
największe postępy poczyniły dzieci sze cio- i siedmioletnie w pierwszych klasach szkół
podstawowych.
Słowa kluczoweŚ start szkolny, dzieci 6 i 7-letnich, umiejętno ci czytania, umiejętno ci
pisania, umiejętno ci matematyczne

4. Magdalena Czub, Joanna Matejczuk
Dzieci 6-letnie w szkole – uwarunkowania decyzji rodzicówŚ analiza wyników bada
jako ciowych
W kontek cie nowych uregulowa prawnych w polskim systemie o wiaty pojawia się pytanie
o czynniki wpływaj ce na decyzje rodzicielskie zwi zane z edukacj 6-latków, ich obawy
i oczekiwania

wobec

systemu

edukacji.

Problem

uwarunkowa

decyzji

rodziców

sze ciolatków, dotycz cych posłania dziecka do szkoły b d pozostawienia go w przedszkolu
był przedmiotem badania jako ciowego. Analiza wypowiedzi rodziców wskazuje,
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i w procesie podejmowania decyzji o posłaniu dziecka do szkoły, największ
przywi zuj

oni

do

czynników

społeczno-emocjonalnych,

takich

jak

wagę

dojrzało ć

i samodzielno ć dziecka oraz poziom poczucia bezpiecze stwa zapewniany przez placówkę
o wiatow . Oczekuj oni od szkoły dobrego zorganizowania czasu spędzanego tam przez
dziecko, zarówno od strony edukacyjnej jak i społecznej, a ich obawy dotycz głównie
bezpiecze stwa dziecka oraz poziomu wymaga zwi zanych z programem nauczania.
Słowa kluczoweŚ dzieci 6-letnie w szkole, uwarunkowania decyzji rodziców, badania
jako ciowe
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Sympozjum nr 60: PSYCHOLOGIA W REHABILITACJI
Organizator:
Roman Ossowski
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dyskutant:
Wojciech Otr bski
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie sympozjum:
Czynniki ułatwiaj ce i utrudniaj ce osi ganie celów rehabilitacji na przykładzie niektórych
niepełnosprawno ci.
Słowa kluczoweŚ psychologia, rehabilitacja, niepełnosprawno ć

Wyst pieniaŚ
1. Roman Ossowski
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Psychologia w rehabilitacji – zarys problemów
2. Wojciech Otr bski
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych – mity, rzeczywisto ć, wyzwania
3. Rafał Kawa, Ewa Pisula
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Ró nice mi dzypłciowe w nasileniu zaburze ze spektrum autyzmu
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4. Ewa Pisula
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Rodzice wysoko funkcjonuj cych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu –
kierunki współczesnych bada
5. źl bieta Kasprzak, Maciej Michalak
Instytut Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Praca, kariera, powołanie – typowa czy specyficzna orientacja zawodowa
niepełnosprawnych pracowników?
6. Paweł Izdebski
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Problem niepełnosprawno ci u chorych onkologicznie

Streszczenia wyst pie Ś
1. Roman Ossowski
Psychologia w rehabilitacji – zarys problemów
Podstawowym celem rehabilitacji medycznej, psychologicznej i społeczno-zawodowej jest
poprawa wydolno ci organizmu (vs niewydolno ć), wzrost stopnia samodzielno ci osoby
z niepełnosprawno ci (vs zale no ć od innych) oraz integracja społeczna (vs wykluczenie),
czyli szerokie społeczne uczestnictwo. W wyst pieniu zostan

omówione podstawowe

wska niki trzech wymienionych celów rehabilitacji oraz strategii ich osi gania. Poczyniona
zostanie tak e refleksja dotycz ca pomiaru efektów rehabilitacji.
Słowa kluczoweŚ psychologia, rehabilitacja, cele

2. Wojciech Otr bski
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych – mity, rzeczywisto ć, wyzwania
Współczesne rozumienie rehabilitacji zwi zane jest, tak jak zawsze z aktualnie obowi zuj c
konceptualizacj zjawiska niepełnosprawno ci. Według wskaza WHO zapisanych w ICŻ
obecnie obowi zuj c

koncepcję niepełnosprawno ci nazywamy biopsychospołeczn .
467

Ogólnie mówi c niepełnosprawno ć rozumiana jest w niej jako przeszkoda w uczestnictwie
osoby jej do wiadczaj cej w yciu społecznym. Konsekwentnie te rehabilitacja wyja niana
jest jako zbiór kompleksowych działa prowadzonych wobec jednostki i społeczno ci w celu
przywrócenie osobie z niepełnosprawno ci

mo liwo ci pełnego uczestnictwa w

yciu

społecznym.
W niniejszym referacie prezentuję rehabilitację społeczn

osób z niepełnosprawno ci

jako jeden z aspektów rehabilitacji kompleksowej, gdzie celem podstawowym staje się
rzeczywista integracja sprawnych i niepełnosprawnych członków społeczno ci.
Realizacja działa z zakresu rehabilitacji społecznej podejmowana jest przez cały szereg,
bardzo ró nych podmiotów prawnych i niestety nie zawsze prawidłowo. Sprzyja temu do ć
nieprecyzyjne prawo, brak standardów postępowania rehabilitacyjnego w tym aspekcie oraz
rozproszone ródła finansowania. Podejmuję więc próbę wyja nienia co mo e stanowić
przesłankę do prawidłowej organizacji i realizacji działa w zakresie rehabilitacji społecznej.
Przedstawiam mity, jakie narosły wokół zjawiska integracji społecznej, opisuję krótko
obserwowan

rzeczywisto ć. Wypunktowuję te

wyzwania, jakie działania te stawiaj

szczególnie psychologii rehabilitacji.
Słowa kluczoweŚ rehabilitacja społeczna, niepełnosprawno ć

3. Rafał Kawa, Ewa Pisula
Ró nice mi dzypłciowe w nasileniu zaburze ze spektrum autyzmu
Wyniki bada wskazuj , e zaburzenia ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders,
ASD) występuj

ok. 4 razy czę ciej u chłopców ni

u dziewcz t (Żombonne, 2ŃŃ3).

Źominacja liczbowa chłopców sprawia, e obraz kliniczny autyzmu u dziewcz t i ró nice
międzypłciowe w zakresie manifestowania się symptomów s wci

słabo poznane. Brak tych

informacji z pewno ci wpływa na rozpoznawanie ASŹ u dziewcz t, a tak e na oferowan im
pomoc. W większo ci analiz dotycz cych rozwoju osób z zespołem Aspergera lub wysoko
funkcjonuj cych osób z autyzmem grupy s wewnętrznie zró nicowane pod względem płci,
przy czym dziewczęta stanowi

w nich jedynie niewielki procent badanych. Wyniki

nielicznych prac, w których płeć stanowiła w analizach istotny czynnik s niespójne. Czę ć
z nich wskazuje na brak ró nic w funkcjonowaniu chłopców i dziewczynek z ASŹ
np. w zakresie rozwoju zdolno ci poznawczych (Holtmann, Boelte, Poustka, 2007;
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Wakabayashi i in., 2ŃŃ7). Istniej jednak tak e doniesienia, zgodnie z którymi w nasileniu
autystycznych charakterystyk oraz osiowych objawów ASŹ występuj

istotne ró nice

międzypłciowe, dotycz ce przynajmniej niektórych aspektów funkcjonowania (Baron-Cohen
i in., 2001; Hartley, Sikora, 2ŃŃ9ś Pisula i in., 2Ńń3). W wyst pieniu omówione zostan
wyniki analiz dotycz cych ró nic w nasileniu objawów osiowych u dziewcz t i chłopców
z ASD oraz wynikaj ce z nich implikacje dla procesu diagnostycznego i rehabilitacji.
Słowa kluczoweŚ zaburzenia ze spektrum autyzmu, ró nice międzypłciowe

4. Ewa Pisula
Rodzice wysoko funkcjonuj cych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu –
kierunki współczesnych bada
Od pocz tku bada nad autyzmem rodzice dzieci z tym zaburzeniem skupiali uwagę badaczy
i terapeutów. Pochodz ca sprzed kilkudziesięciu lat teza o roli rodziców w powstawaniu
zaburze ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders – ASŹ) nie znalazła naukowego
potwierdzenia i nale y do przeszło ci, wci

jednak istniej kontrowersje dotycz ce ró nych

aspektów funkcjonowania tych rodzin. Szczególnie wiele niejasno ci odnosi się do rodzin
z tzw. wysoko funkcjonuj cymi dziećmi z ASŹ, czyli dziećmi o inteligencji mieszcz cej się
w granicach normy. Chocia stopie nasilenia zaburze charakterystycznych dla spektrum
autyzmu jest u tych dzieci ni szy, to rodzice zmagaj

się z wieloma wyzwaniami

i do wiadczaj rozmaitych trudno ci. W ród bada psychologicznych prowadzone w tym
obszarze dominuj prace mieszcz ce się w paradygmacie stresu i radzenia sobie ze stresem.
Źotycz one m. in. czynników warunkuj cych przystosowanie rodziców, przyczyn i nasilenia
stresu rodzicielskiego, subiektywnej oceny jako ci ycia, nasilenia depresji i ogólnego stanu
zdrowia oraz tzw. pozytywnej percepcji do wiadcze

rodzicielskich. W badaniach

uczestnicz głównie matki, wiedza na temat ojców jest znacznie ubo sza. W wyst pieniu
zaprezentowane zostan kierunki współczesnych bada , zilustrowane przykładami prac, oraz
wskazane znaczenie wyników tych analiz dla praktyki w zakresie psychologii
rehabilitacyjnej.
Słowa kluczoweŚ zaburzenia ze spektrum autyzmu, rodzice, wysoko funkcjonuj ce dzieci
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5. źl bieta Kasprzak, Maciej Michalak
Praca,

kariera,

powołanie

–

typowa

czy

specyficzna

orientacja

zawodowa

niepełnosprawnych pracowników?
Praca zawodowa odgrywa bardzo istotn rolę w yciu ka dego człowieka. Szczególne jednak
znaczenie odgrywa w

yciu i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Przyjmuje się,

e praca oprócz funkcji dochodowej, zapewniaj cej większe poczucie niezale no ci pełni
tak e funkcję rehabilitacyjn a zwłaszcza społecznej integracji (Jahoda, 1982). Podstawę
teoretyczn planowanych bada stanowi koncepcja job-career-calling Bellah (1985) oraz
Wrze niewski i in. (ń997), którzy zakładaj , e ludzie ró ni w swoim stosunku do pracy
(relation to work), w postaci orientacji na zajęcie, karierę lub powołanie. W przypadku
orientacji na zajęcie staje się ona głównie rodkiem do zaspokajania potrzeb ekonomicznych.
Orientacja na karierę oznacza mo liwo ć realizowania siebie poprzez awansowanie
i rozwijanie się w pracy. Powołanie natomiast jest relacj

do pracy polegaj c

na poszukiwaniu w niej sensu. Takiej organizacji zada i ukierunkowaniu aktywno ci zgodnie
z celami powołania, które słu

innym ludziom. Celem planowanego badania jest porównanie

charakterystyki stylów orientacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych.
Źrugim celem jest weryfikacja hipotezy o rodzaju/formie pracy, które sprzyjaj ujawnieniu
się okre lonego typu orientacji w pracy. Badania przeprowadzone zostan w grupach osób
pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych pracuj cych w 3 formach zatrudnienia: warsztaty
terapii zajęciowej, zakłady aktywno ci zawodowej oraz na otwartym rynku pracy.
W badaniach pilota owych planowane jest zbadanie 3Ń osób w ka dej grupie. Zastosowana
zostanie Skala Stylów Orientacji Zawodowej (SSOZ), (Kasprzak, 2Ńń2).
Słowa kluczoweŚ orientacja zawodowa, niepełnosprawni pracownicy

6. Paweł Izdebski
Problem niepełnosprawno ci u chorych onkologicznie
Celem wyst pienia jest zaprezentowanie najistotniejszych czynników wpływaj cych
na powstawanie niepełnosprawno ci wynikaj cej z wyst pienia choroby nowotworowej.
Następnie omówiona zostanie specyfika funkcjonowania psychospołecznego chorych
na nowotwór. W czę ci ostatniej przedstawione zostan zało enia rehabilitacji i pomocy
psychologicznej, które mog być pomocne w zapobieganiu powstawania niepełnosprawno ci.
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W podsumowaniu wyka ę,

e mimo, i

choroba nowotworowa mo e prowadzić

do niepełnosprawno ci, to równocze nie mo e stanowić dla człowieka mo liwo ć zmian,
które prowadz do rozwoju człowieka.
Słowa kluczoweŚ choroba nowotworowa, rehabilitacja, pomoc psychologiczna
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Sympozjum nr 61: MO LIWO CI WSPIźRANIA ŻUNKCJONOWANIA OSÓB
STARZźJ CYCH SI
Organizator:
Ludmiła Zaj c-Lamparska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dyskutant:
Stanisława Steuden
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie sympozjum:
Pojęcie starzenia się odnosi się do zmian, jakie zachodz wraz z upływem lat ycia człowieka
w ró nych sferach jego funkcjonowania. W rozumieniu potocznym termin ten często bywa
kojarzony z „osłabieniem”, „spadkiem”, czy „degradacj ”. Jeszcze do pocz tku drugiej
połowy XX wieku, „starzenie się” było przeciwstawiane „rozwojowi”.
Przyjęcie nowej perspektywy w ramach psychologii rozwoju człowieka i o ywienie bada
nad rozwojem psychicznym w ci gu całego ycia ludzkiego doprowadziło w ostatnich dwóch
dekadach XX wieku do wielu wa nych odkryć naukowych, które zmieniły w sposób
zasadniczy obraz staro ci. Okazało się, e straty towarzysz ce procesowi starzenia się nie
maj , jak powszechnie s dzono, charakteru globalnego. Badania ujawniły tak e, e obok
„strat”, okres pó nej dorosło ci charakteryzuj „zyski”, optymalizuj ce funkcjonowanie osób
starszych.
Jednocze nie zaczęto zwracać uwagę na to, e proces starzenia się człowieka, w tym starzenie
się psychologiczne, mo e przebiegać w mniej lub bardziej pozytywny sposób. Najbardziej
optymalny przebieg ma tzw. pomy lne starzenie się, które badacze wi

z zachowaniem

zdrowia psychicznego i fizycznego, wysokim poziomem funkcjonowania poznawczego
i społecznego oraz odczuwaniem satysfakcji z ycia. Stopie , w jakim przebieg procesu
starzenia się odpowiada wzorcowi pomy lnemu, zale ny jest nie tylko od biologicznego
wymiaru starzenia się organizmu, lecz równie

od wielu czynników zlokalizowanych

w rodowisku, a tak e w obszarze aktywno ci własnej jednostki.
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W tym kontek cie znaczenia nabiera poszukiwanie mo liwo ci wspierania osób starzej cych
się w radzeniu sobie z wymaganiami i trudno ciami okresu pó nej dorosło ci oraz
w optymalizowaniu przebiegu procesu starzenia się. Tematy podjęte w ramach Sympozjum
koncentruj się wokół tego zagadnienia. Proponowane s zarówno ujęcia szersze, omawiaj ce
znaczenie ró nych czynników dla pomy lnego starzenia się, czy wysokiej jako ci ycia
w okresie pó nej dorosło ci, jak i wę sze, prezentuj ce doniesienia z bada
za zadanie weryfikację efektywno ci konkretnych działa

maj cych

wspieraj cych funkcjonowanie

osób starszych.
Słowa kluczowe: osoby starzej ce się, mo liwo ci wspierania

Wyst pieniaŚ
1. Kornelia K dziora-Kornatowska
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Predyktory pomy lnego starzenia si
2. Henryk Olszewski
Uniwersytet żda ski
Uwarunkowania jako ci ycia w staro ci
3. Rafał Albi ski, Kamila Makowska, Matthias Kliegel, żrzegorz S dek
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Pami tać,

eby pami tać – poznawcze treningi pami ci prospektywnej

z kontekstem zdarzeniowym dla osób w okresie wczesnej i pó nej dorosło ci
4. Ludmiła Zaj c-Lamparska, Janusz Trempała
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
źfekty treningu funkcji poznawczych u osób w okresie wczesnej i pó nej
dorosło ciŚ poprawa wykonania i transfer
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5. Paulina Michalska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Rozwi zywanie zada

wymagaj cych rozumowana sylogistycznego o tre ci

formalnej i yciowej w okresie wczesnej, redniej i pó nej dorosło ci

Streszczenia wyst pie Ś
1. Kornelia K dziora-Kornatowska
Predyktory pomy lnego starzenia si
Starzenie się populacji w skali globalnej, w tym społecze stwa polskiego skłania
do poszukiwa

czynników warunkuj cych nie tylko długo ć ycia, ale maj cych istotne

znaczenie na jego jako ć.
Zaproponowane przez Rowe i Kahna (1987) oryginalne definicje tzw. „pomy lnego starzenia
się” wprawdzie odchodzi od tzw. modelu biomedycznego i uwzględnia czynniki
rodowiskowe i styl ycia jako istotne determinanty pomy lnego starzenia się, natomiast
daleka jest od współczesnych koncepcji tego zjawiska.
Według tych autorów „pomy lne starzenie się to unikanie chorób, utrzymanie wysokiej
sprawno ci funkcjonalnej i psychicznej oraz zaanga owanie yciowe. Young i in. (2009)
zaproponowali wielowymiarowy model „pomy lnego starzenia się”. Podstawowymi
zało eniami tej koncepcji jest zdolno ć osób starszych do wykorzystywania swojego
potencjału

psychologicznego

i

socjospołecznego

fizjologicznych w celu osi gnięcia satysfakcji

do

kompensowania

yciowej i dobrej jako ci

ogranicze
ycia mimo

występowania chorób i/lub niepełnosprawno ci. Słuszno ć tej teorii potwierdzaj

liczne

badania na du ej grupie pacjentów, w tym „stulatków” i „superstulatków”, czyli osób
w wieku 110. lat i więcej. Aktualnie podejmowane s próby cało ciowej oceny fenotypu
zdrowego starzenia się poprzez wytyczanie domen, subdomen i odpowiednich narzędzi
badawczych, pozwalaj cych w sposób wystandaryzowany okre lić fenomen pomy lnego czy
te zdrowego starzenia się. Podejmowane s próby działa interwencyjnych w tym zakresie,
które mogłyby zmodyfikować tzw. starzenie się w kierunku „pomy lnego starzenia się”.
Wyodrębniono tak e liczne determinanty pomy lnego starzenia się, które mogłyby wpływać
na optymalizację fizjologicznego starzenia się.
Słowa kluczoweŚ pomy lne starzenie się, predyktory
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2. Henryk Olszewski
Uwarunkowania jako ci ycia w staro ci
Starzenie się jako proces, dla większo ci ludzi nie stanowi sytuacji trudnej. Jednak
nie wszyscy adaptuj się do tego okresu ycia. Źla niektórych osób jest to zadanie, z którym
nie mog sobie poradzić. Trudno ci adaptacyjne uruchamiaj strategie radzenia z nimi.
Niekiedy adaptacja to po prostu pogodzenie się z losem. W referacie autor stara się pokazać
czynniki determinuj ce ocenę jako ci własnego ycia w staro ci i sposoby, dzięki którym
ta ocena mo e wzrosn ć. Ciekawym jest równie , dlaczego wraz z obni aniem się
obiektywnego stanu zdrowia ocena własnego ycia mo e wzrastać?
Słowa kluczoweŚ jako ć ycia, staro ć

3. Rafał Albi ski, Kamila Makowska, Matthias Kliegel, żrzegorz S dek
Pami tać, eby pami tać – poznawcze treningi pami ci prospektywnej z kontekstem
zdarzeniowym dla osób w okresie wczesnej i pó nej dorosło ci
Pamięć prospektywna jest form pamięci odpowiedzialn za pamiętanie o zaplanowanych
działaniach (zamiarach). Pora ki w zakresie jej działania le

u podło a ponad połowy

codziennych pamięciowych pomyłek i trudno ci. Znaczenie pamięci prospektywnej jest
szczególnie du e w grupie seniorów (65+) z racji konieczno ci pamiętania o regularnym
za ywaniu leków, czy wizytach u lekarza. Prezentowane w referacie badania dotycz
zagadnienia mo liwo ci trenowania pamięci prospektywnej z kontekstem zdarzeniowym
w grupie studentów (2Ń-25 lat) oraz seniorów (65-75 lat). Zaprezentowane zostan wyniki
bada prowadzonych z zastosowaniem treningów skupionych na pierwszej fazie pamięci
prospektywnej (tworzenie zamiaru). Źla porównania zostan przedstawione wyniki grup
kontrolnych. Treningi poznawcze składaj

się w sumie z ńń spotka Ś pretestu, o miu

45-minutowych spotka treningowych (dwa spotkania w tygodniu przez cztery tygodnie),
oraz posttestu oraz odroczonego posttetsu (po trzech miesi cach od zako czenia treningu,
wyniki odroczonego posttestu nie będ prezentowane w trakcie wyst pienia). W trakcie
ka dego spotkania treningowego uczestnicy ćwicz najpierw techniki wyobra eniowe maj ce
polepszyć efekty procesu tworzenia zamiarów, po czym wykonuj zadanie komputerowe
anga uj ce pamięć prospektywn – wymagania dla obu czynno ci wzrastaj z tygodnia
na tydzie .
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Słowa kluczoweŚ poznawczy trening pamięci prospektywnej, wczesna dorosło ć, pó na
dorosło ć

4. Ludmiła Zaj c-Lamparska, Janusz Trempała
źfekty treningu funkcji poznawczych u osób w okresie wczesnej i pó nej dorosło ciŚ
poprawa wykonania i transfer
Wyniki opublikowanych w literaturze bada

dowodz ,

e poziom wykonania zada

poznawczych wzrasta pod wpływem ćwiczenia. Natomiast zdecydowanie mniej wiemy
o transferze wprawy (osi gnięć) w ćwiczeniu zada
niektórych bada

wskazuj

na szczególn

jednego rodzaju na inne. Wyniki

rolę zaanga owania pamięci operacyjnej

przy zastosowaniu paradygmatu N-back dla zachodzenia transferu na zgeneralizowane
poznawcze funkcjonowanie osoby (inteligencję płynn ). Nie jest jednak jasne, czy rolę
odgrywa tu specyfika zadania N-back, czy kluczowy jest trening pamięci operacyjnej i funkcji
wykonawczych, niezale nie od typu zadania. Ponadto, wyniki bada

nad popraw

pod wpływem ćwiczenia i transferem wprawy w wykonywaniu zada

poznawczych

w zale no ci od wieku ycia s niejednoznaczne.
W tym kontek cie, w ramach prezentowanych bada

postawione zostały następuj ce

problemy badawcze: (1) Czy pod wpływem treningu kognitywnego następuje poprawa
w ró nego typu zadaniach anga uj cych pamięć operacyjn

i funkcje wykonawcze

niezale nie od wieku ycia? (2) Czy pod wpływem treningu kognitywnego zachodzi transfer
wprawy z zada

anga uj cych pamięć operacyjn

i funkcje wykonawcze jednego typu

na innego typu zadania anga uj ce te same funkcje oraz na inteligencję płynn niezale nie
od wieku ycia?
W badaniach przyjęto model eksperymentalny z dwiema grupami eksperymentalnymi i jedn
kontroln (w tym ka da z trzech grup zło ona z osób w okresie wczesnej dorosło ciŚ N=3Ń
i pó nej dorosło ciŚ N=3Ń, ł cznie N=ń8Ń). Czynnik eksperymentalny stanowił trening
funkcji poznawczych, który obejmował 8 spotka i trwał ok. 4 tygodnie. Trening odbywał się
przy wykorzystaniu aplikacji komputerowych zaprojektowanych i stworzonych na u ytek
bada . W jednej z grup eksperymentalnych trening oparty był na zadaniu N-back, w drugiej
natomiast na zadaniach wymagaj cych reakcji prostych, zło onych ró nicowych i zło onych
z wyborem. W pomiarze pocz tkowym (przed treningiem) oraz ko cowym (po zako czonym
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treningu) dodatkowo zastosowany został TMS-K (Test Matryc Ravena w Wersji Standard)
oraz MASQ (Kwestionariusz Oceny Własnych Mo liwo ci) w celu zbadania poziomu
inteligencji płynnej oraz samooceny funkcjonowania poznawczego w yciu codziennym.
Realizacja projektu badawczego obejmuje okres od lipca 2013 do czerwca 2014.
Słowa kluczoweŚ trening funkcji poznawczych, wczesna dorosło ć, pó na dorosło ć

5. Paulina Michalska
Rozwi zywanie zada wymagaj cych rozumowana sylogistycznego o tre ci formalnej
i yciowej w okresie wczesnej, redniej i pó nej dorosło ci
Przegl d wyników bada

nad rozwi zywaniem zada

wymagaj cych rozumowania

sylogistycznego wskazuje na ró nice w poziomie ich wykonania w trzech grupach
wiekowychŚ wczesnej, redniej i pó nej dorosło ci. Poza tym ró nice te wynikaj z takich
cech zadania, jak rodzaj tre ci i poziom zło ono ci zada . Wi
podmiotowymi

uwarunkowaniami

jakŚ

poziom

wykształcenia,

się równie z takimi
pojemno ć

pamięci

operacyjnej i szybko ć poznawcza. żłównym celem prezentowanych bada jest odpowied
na pytanie, czy parametry wykonania, tj. szybko ć i poprawno ć rozwi zania zada
zawieraj cych sylogizmy z tre ci formaln i yciow oraz strategie ich rozwi zania s ró ne
na przestrzeni trzech okresów rozwojowychŚ wczesnej, redniej i pó nej dorosło ci.
W badaniu własnym wykorzystano 48 sylogizmy liniowe. Zadanie osób badanych polegało
na wskazaniu, czy prezentowane rozwi zania sylogizmów s

prawdziwe czy fałszywe.

Zadania miały formę komputerowej aplikacji, dzięki której uzyskuje się informacje nt. czasu
odpowiedzi na ka de pytanie z zadania i poprawno ci odpowiedzi.
W badaniu wzięło udział ń8Ń dorosłych osób. żrupa osób badanych była zrównowa ona pod
względem wiekuŚ 2Ń-35 lat – wczesna dorosło ć, 36-59 lat – rednia dorosło ć i 6Ń-80 lat –
pó na dorosło ć oraz płci i wykształceniaŚ podstawowe, rednie, wy sze. Źobór osób
badanych odbywał się przy wykorzystaniu metody tzw. „kuli nie nej”.
Z przeprowadzonych bada

wynika,

e osoby w okresie wczesnej,

redniej i pó nej

dorosło ci ró ni się szybko ci , poprawno ci i stosowanymi strategiami rozwi zywania
zada o tre ci formalnej i yciowej. Badani w okresie pó nej dorosło ci wolniej rozwi zuj

477

zadania formalne w porównaniu z osobami we wczesnej i redniej dorosło ci, ale lepiej radz
sobie z zadaniami o tre ci yciowej.
Słowa kluczowe: rozumowanie sylogistyczne, wczesna dorosło ć, rednia dorosło ć, pó na
dorosło ć
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Sympozjum nr 62: AKTYWNO Ć SPOŁźCZNA I POLITYCZNA. STABILNO Ć
I ZMIANA
Organizator:
Jolanta Miluska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeci ski
Dyskutant:
Piotr Radkiewicz
Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk

Streszczenie sympozjum:
Sympozjum dotyczy aktywno ci politycznej i społecznej oraz ewentualnych zmian
w obszarze form i poziomów tej aktywno ci.
Słowa kluczowe: aktywno ć społeczna, aktywno ć polityczna

Wyst pieniaŚ
1. Jolanta Miluska1, Beata Paj k-Patkowska2,
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeci ski

2

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu
Społeczno-demograficzne uwarunkowania aktywno ci politycznej w procesie
transformacji systemowej
2. Jarosław Klebaniuk
Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski
Orientacje społeczne i pogl dy polityczne jako predyktory aktywno ci politycznej
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3. Justyna Ku wik
Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeci ski
Wybrane

determinanty

zmiany

postaw

wobec

własnej

roli

polityka

na przykładzie radnych województwa wielkopolskiego
4. Marzena Piłat
Uniwersytet Szczeci ski
Wyuczona bezradno ć w procesie integracji społeczno-kulturowej migrantów
i uchod ców

Streszczenia wyst pie Ś
1. Jolanta Miluska, Beata Paj k-Patkowska
Społeczno-demograficzne

uwarunkowania

aktywno ci

politycznej

w

procesie

transformacji systemowej
Podstawowym problemem bada było okre lenie poziomu i form politycznej aktywno ci
w 2004, 2010 i 2014r., w procesie transformacji systemowej w Polsce. Referat prezentuje
wyniki bada prowadzonych na próbie 4ń4 (2ŃŃ4), 392 (2ŃńŃ) oraz 3ŃŃ (2Ńń4) studentów.
Wyniki pokazuj , e poziom politycznej aktywno ci jest bardzo podobny, chocia w roku
2ŃńŃ studenci czę ciej deklarowali partycypację w wyborach. Niekonwencjonalne formy ich
politycznej aktywno ci i postawy wobec niej nie zmieniały się. Mę czy ni oraz studenci nauk
politycznych byli bardziej aktywni politycznie, choć ta ostatnia grupa tylko w roku 2ŃŃ4.
Wy szy status społeczny mierzony przez inne zmienne społeczno-demograficzne (poziom
wykształcenia matek i ojców, dochody rodziny i zamieszkanie w du ych miastach)
nie wpływa na poziom aktywno ci. Preferencje dla warto ci równo ci i sprawiedliwo ci
determinuj wy szy poziom aktywno ci, natomiast priorytet warto ci wolno ci zmniejsza j .
Akceptacja warto ci indywidualistycznych nie sprzyja niekonwencjonalnym formom
aktywno ci, a orientacja kolektywistyczna nie jest czynnikiem odpowiedzialnym za wy szy
poziom aktywno ci konwencjonalnej. Wyniki te powinny być testowane w kolejnym badaniu
(2014).
Słowa

kluczoweŚ

aktywno ć

polityczna,

transformacja systemowa
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uwarunkowania

społeczno-demograficzne,

2. Jarosław Klebaniuk
Orientacje społeczne i pogl dy polityczne jako predyktory aktywno ci politycznej
Akceptacja lub kontestacja procesów globalizacyjnych mog stanowić podstawę do ró nego
rodzaju

zaanga owa Ś

adaptacyjnego

w pierwszym wypadku, w drugim za

podporz dkowania

się

panuj cym

regułom

– wycofania się i bierno ci, albo aktywnego

manifestowania niezadowolenia i d enia do zmian społecznych, zarówno na poziomie
lokalnym, jak i systemowym. Stosunek do globalizacji sytuuje się w ród szerszego spektrum
przekona społecznych i politycznych. Pogl dy mieszcz ce się w głównym nurcie polityki
i towarzysz cej jej propagandy medialnej sprzyjaj

uznaniu istniej cego porz dku

społecznego za prawomocny, za globalizacji za jego wa ny aspekt. W dobie pó nego
kapitalizmu pogl dy popieraj ce stratyfikację społeczn , a więc wysoka orientacja
na dominację społeczn (Sidanius, Pratto, ń999) oraz konserwatywne pogl dy na gospodarkę,
powinny sprzyjać postawie proglobalizacyjnej. Natomiast pogl dy egalitarne i lewicowe
pogl dy na ekonomię powinny wi zać się z negatywnym stosunkiem do globalizacji.
W sferze kulturowej przewidywany obraz zale no ci jest bardziej zło ony. Konserwatywne
przekonania

w

kwestiach

obyczajowych

i

uznawanie

władzy

autorytetów,

a nie demokratycznych gremiów i ponadnarodowych korporacji powinno wprawdzie
skutkować sceptycyzmem wobec globalizacji, jednak z drugiej strony w większo ci pa stw,
tak e tych wysoko rozwiniętych, globalizacja na polu ekonomicznym ł czona jest
z utrzymywaniem silnej pozycji instytucji stawiaj cych sobie za cel budowanie to samo ci
społecznej wokół narodu, religii i tradycyjnej rodziny. Je li nios jakie antyglobalizacyjne
przesłanie, to na ogół nie na tyle radykalne, by generować akty kontestacji systemu
korzystaj cemu z globalizacji.
Akceptuj ca postawa wobec globalizacji rozumianej jako zacie nienie stosunków i wzrost
współzale no ci w skali

wiata (żiddens, 2ŃŃŃ) zale eć mo e równie

od orientacji

społecznej przejawianej przez jednostkę na wymiarze indywidualizmu-kolektywizmu –
d eniu do realizacji celów i interesów własnych lub grupy. W zale no ci od preferencji
do równo ciowych lub hierarchicznych relacji międzyludzkich mo na wyró nić cztery
wymiary (Singelis, Triandis, 1995; polski kwestionariusz KIRH – Adamska, Retowski,
Konarski, 2005).
W badaniach planowanych na kwiecie
indywidualizmu s

testowana będzie hipoteza,

e obie odmiany

predyktorami postawy akceptacji wobec globalizacji, kolektywizm
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równo ciowy – postawy krytycznej, za kolektywizm hierarchiczny – postawy lękliwej
(Kwestionariusz Ja- wiat – Senejko, Ło , w druku). Ponadto lewicowe pogl dy na kwestie
ekonomiczne będ

pozwalały przewidywać postawę krytyczn , za

lewicowe pogl dy

na kwestie kulturowe – postawę akceptuj c wobec globalizacji.
Słowa kluczoweŚ aktywno ć polityczna, orientacje społeczne, pogl dy polityczne

3. Justyna Ku wik
Wybrane determinanty zmiany postaw wobec własnej roli polityka na przykładzie
radnych województwa wielkopolskiego
Celem referatu jest omówienie problematyki zwi zanej z wybranymi aspektami
psychologicznego funkcjonowania w roli polityka. W szczególno ci analizie poddane zostały
czynniki postrzegane przez polityków jako ródła stresu, które w konsekwencji mog być
predykatorem wypalenia zawodowegoŚ wywieranie realnego istotnego wpływu na ycie ludzi
zwi zanego ze znaczn

odpowiedzialno ci , konieczno ć współpracy z innymi lud mi,

tworzenia koalicji, uczestniczenie w konfliktach politycznych, brak wsparcia, brak kontroli,
poczucie niepewno ci wywołane organizacj

pracy. Kolejne pytanie, jakie przy wieca

podjętym tu rozwa aniom, odnosi się do znaczenia innych, wskazanych przez badanych
czynników, które w sytuacji występowania b d

nie stresu w pracy determinowałyby

potencjalne pozostanie w roli polityka lub rezygnację z niej. MetodyŚ Podstawę bada
stanowi dane zebrane od minimum 30 radnych miejskich, gminnych oraz powiatowych
województwa wielkopolskiego, z wykształceniem wy szym lub rednim, powy ej 35 roku
ycia, zarówno kobiet jak i mę czyzn. Wska nikami badanych zmiennych s odpowiedzi
na pytania kwestionariusza Maslach Burnout Inventory, Kwestionariusza do subiektywnej
oceny stresu w pracy oraz kwestionariusza własnego autorstwa. Hipotezy badawczeŚ Istnieje
zwi zek pomiędzy stresem w pracy polityka a wypaleniem zawodowym. Czynniki
postrzegane przez polityków jako najbardziej stresuj ce w ich pracy to – poczucie
psychicznego obci enia zwi zane ze zło ono ci pracy, kontakty społeczne, brak kontroli
oraz poczucie odpowiedzialno ci. Istnieje zwi zek pomiędzy stresem w pracy i wypaleniem
zawodowym a chęci rezygnacji z roli. Wyniki bada omawiane s w dyskusji.
Słowa kluczoweŚ polityka, stres, wypalenie zawodowe
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4. Marzena Piłat
Wyuczona

bezradno ć

w

procesie

integracji

społeczno-kulturowej

migrantów

i uchod ców
W referacie przedstawiono badanie, którego celem było wyja nienie relacji między wyuczon
bezradno ci a przebiegiem procesu integracji społeczno-kulturowej cudzoziemców w Polsce.
Przedmiotem rozwa a

była aktywno ć

yciowa (zawodowa, społeczna, polityczna)

cudzoziemców, którzy wykazywali symptomy wyuczonej bezradno ci. Analizy dokonano
tak e pod k tem depresji, zespołu stresu pourazowego i szoku kulturowego, które mog
dodatkowo pogłębiać skutki wyuczonej bezradno ci. Wyuczona bezradno ć jest rozumiana
jako podanie się losowi oraz rezygnacja z działa , wynikaj ca z przekonania o własnej
nieskuteczno ci i wyja niana w

wietle koncepcji społecznego uczenia się. Integracja

społeczno-kulturowa cudzoziemców to proces poznawania, poszanowania i dostosowywania
się przybyszów do warunków panuj cych w kraju przyjmuj cym, jednak bez utraty
to samo ci i warto ci wyniesionych z własnej kultury. W takim ujęciu uwa ana jest
za skuteczn . Materiał słu cy prezentowanej analizie zebrano na podstawie wywiadów
klinicznych i obserwacji w grupie dorosłych obcokrajowców, kobiet i mę czyzn
(32 uchod ców oraz 27 migrantów ekonomicznych), a tak e informacji od pracowników
socjalnych, wolontariuszy, nauczycieli i innych osób (N=4ń) anga uj cych się w pomoc
cudzoziemcom. Wyniki pokazuj , i

wyuczona bezradno ć wi e się z trudno ciami

w procesie integracji społeczno-kulturowej, z nasileniem objawów psychopatologicznych
i stresu akulturacyjnego oraz z negatywn percepcj społeczn cudzoziemców.
Słowa kluczoweŚ wyuczona bezradno ć, integracja społeczno-kulturowa, migranci, uchod cy
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Sympozjum nr 63: PSYCHOLOGICZNY WYMIAR ZDROWIA I CHOROBY
W ZMIźNIAJ CYM SI

WIźCIź

Organizator:
Helena Wrona-Pola ska
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dyskutant:
Mariola Bidzan
Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski

Streszczenie sympozjum:
Celem sympozjum jest ukazanie zdrowia jako dynamicznego indywidualnego procesu
w kontek cie społecznym.
Podstaw

teoretyczn

Sympozjum jest Żunkcjonalny Model Zdrowia Heleny Wrony-

Pola skiej ŻMZ 2ŃŃ3), w którym zdrowie jest funkcj twórczego radzenia sobie ze stresem.
Jest to ujęcie zdrowia dynamiczne i procesualne. W modelu tym, zdrowie zale y od poziomu
stresu oraz zasobów podmiotowych i sytuacyjnych. W referatach omówiono regulacyjn
funkcję stresu w zdrowiu i chorobie oraz teoretyczne i empiryczne zastosowanie
następuj cych zasobówŚ samooceny, poczucia koherencji, resilience i wsparcia społecznego.
Ukazano tak e represyjny styl jako formę radzenia sobie ze stresem w praktyce
psychologicznej z chorym somatycznie.
Słowa kluczoweŚ zdrowie, stres, radzenie sobie

Wyst pieniaŚ
1. Helena Wrona-Pola ska
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Regulacyjna funkcja stresu w zdrowiu i chorobie – teoria i empiria
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2. Tadeusz M. Ostrowski
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Odporno ć psychiczna w teorii i w badaniach empirycznych
3. Piotr Słowik
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Zyski i straty w kontek cie ró nych zasobów psychologicznych u osób w sytuacji
trudnej

4. Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Eliza Frankowska
Uniwersytet Warszawski
Wsparcie społeczne oraz akceptacja i radzenie sobie z chorob

w ród osób

chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
5. Helena Wrona-Pola ska, Anna Magda Kaczmarska
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Radzenie sobie ze stresem a zdrowie osób bliskich wspieraj cych chorych
na białaczk
6. Jolanta Siwi ska, Jerzy Sadowski, Piotr Przybyłowski
Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczy i Transplantologii UJ CM, Krakowski
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Represyjny styl radzenia sobie ze stresem czy nieprzestrzeganie zalece – opis
chorego

Streszczenia wyst pie :
1. Helena Wrona-Pola ska
Regulacyjna funkcja stresu w zdrowiu i chorobie – teoria i empiria
Podstaw teoretyczn podjętych bada jest autorski Żunkcjonalny Model Zdrowia (FMZ),
w którym zdrowie jest funkcj twórczego radzenia sobie ze stresem. Przebadano ń4ń chorych
po transplantacji szpiku kostnego (Bone Marrow Transplantation – BMT) – 8Ń mę czyzn
i 61 kobiet – leczonych w Klinice Hematologii UJ CM. W badaniach zastosowano wywiad
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standaryzowany oraz kwestionariuszeŚ do badania stylów (CISS) i strategii (CHIP) radzenia
sobie ze stresem źndlera i Parkera, STAI Spielbergera, Kwestionariusz Orientacji yciowej
SOC-29 Antonovsky`ego, skalę samooceny Rosenberga oraz ńŃ-stopniowe skale szacunkowe
do badania poczucia zdrowia i poczucia spokoju. Zdrowie obiektywne było oceniane przez
lekarza na 10-stopniowej skali szacunkowej. Analiza wyników ukazała, e poziom stresu
odgrywa istotn

rolę w zdrowiu i chorobie. U chorych po BMT zdrowie jest funkcj

efektywnego radzenia sobie ze stresem i zasobów podmiotowych. W promowaniu zdrowia
nale y wzmacniać zasoby podmiotowe i społeczne.
Słowa kluczoweŚ zdrowie, choroba, stres, zmaganie, zasoby

2. Tadeusz M. Ostrowski
Odporno ć psychiczna w teorii i w badaniach empirycznych
W referacie omówiono ujęcie teoretyczne oraz zastosowanie pojęcia odporno ć psychiczna
(resilience) w badaniach empirycznych, akcentuj c jego interdyscyplinarny charakter.
Resilience scharakteryzowano, jako dyspozycję osobowo ciow , jako proces w transakcji
jednostka- rodowisko i w kategoriach psychologicznej teorii radzenia sobie ze stresem.
Psychologiczne

mechanizmy

odporno ci

omówiono

w

kontek cie

mechanizmów

emocjonalnych i poznawczych. Zwrócono uwagę na uwarunkowania odporno ci w wymiarze
egzystencjalnym, poznawczym i społecznym.
Słowa kluczoweŚ odporno ć psychiczna, teoria, empiria

3. Piotr Słowik
Zyski i straty w kontek cie ró nych zasobów psychologicznych u osób w sytuacji trudnej
Podstawy teoretyczne. W referacie podjęto tematykę zysków i strat w kontek cie ró nych
zasobów psychologicznych odwołuj c się do teorii zachowania zasobów Hobfolla, a tak e
ł cz c ró ne inne koncepcje radzenia sobie ze stresem np. paradygmat salutogenetyczny, czy
teorię relacyjn stresu Lazarusa.
U osób w sytuacji trudnej, z psychologicznego punktu widzenia, bardzo wa ne s zasoby
osobiste, jakimi dysponuje dana jednostka. Zasoby takie mog przyczyniać się do lepszego
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radzenia sobie ze stresem a tym samym w konsekwencji ułatwiać radzenie sobie w sytuacji
trudnej i sprzyjać zdrowiu.
Zgodnie z teori Hobfolla człowiek stara się zdobyć, a następnie utrzymać i chronić to, co
uznaje za wa ne i warto ciowe. A to, co jest dla człowieka wa ne i stanowi warto ć Hobfoll
nazywa zasobem i wła nie zdobywanie i utrzymywanie zasobów jest główn motywacj
człowieka. T interesuj c koncepcję warto zestawić z innymi koncepcjami, dotycz cymi
stresu i radzenia sobie oraz ró nymi zasobami psychologicznymi, na które zwracali uwagę
inni badacze.
Metodologia bada . Zbadano 4ŃŃ osób zarówno kobiety i mę czyzn w ró nym wieku (od ń8
do 70 lat). W badaniach wykorzystano m.in. Kwestionariusz Samooceny Zysków i Strat
(COR), Kwestionariuszem Orientacji

yciowej (SOC-29), Skalę Pomiaru Prę no ci (SPP-

25), Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczno ci (żSźS), Test Poczucia Sensu

ycia (PLT),

Skalę Sposobów Radzenia Sobie Lazarusa i Folkman (SRS.T).
Wyniki. Przeprowadzone badania, miały na celu poszukiwanie wzajemnych zwi zków
pomiędzy ró nymi zasobami osobistymi człowieka w ró nych sytuacjach trudnych a tak e ich
zwi zki z radzeniem sobie w zale no ci od stopnia posiadania poszczególnych zasobów.
Wyniki bada i ich analiza zostan zaprezentowane w referacie.
Słowa kluczoweŚ zasoby psychologiczne, sytuacja trudna, zyski i straty

4. Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Eliza Frankowska
Wsparcie społeczne oraz akceptacja i radzenie sobie z chorob w ród osób chorych na
reumatoidalne zapalenie stawów
Celem prezentowanych bada

była analiza zwi zków pomiędzy wsparciem społecznym

a funkcjonowaniem w chorobie przewlekłej, w zakresie akceptacji choroby i podejmowania
działa zaradczych wobec problemów zdrowotnych w grupie osób chorych na reumatoidalne
zapalenie stawów. Nie jest mo liwe pełne wyleczenie z tej choroby, jednak podejmowanie
odpowiednich działa

i dobra współpraca pacjenta z lekarzami ma du e znaczenie

dla ograniczenia rozwoju schorzenia (Zautra i in., 1995; Bishop, 2007).
W badaniu uczestniczyły ń33 osoby, w ród nich było ńŃń kobiet i 32 mę czyzn.
Nierównoliczny udział kobiet i mę czyzn w badaniu odzwierciedla proporcje płci w populacji
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chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Osoby badane były w wieku od 2Ń do 84 lat
(M=53,67ś SŹ=ń3,88), 39,8% spo ród uczestników badania było czynnych zawodowo,
za 59,4% nie pracowało.
W badaniu zastosowano następuj ce narzędziaŚ Skalę Akceptacji Choroby AISś Berli skie
Skale Wsparcia Społecznego BSSS oraz Kwestionariusz Zachowa

Zdrowotnych CHIP.

Wykazano,

akceptacja

współwystępuj

e

spostrzegane

dostępne

wsparcie

społeczne

i

choroby

ze stosowaniem strategii dystrakcyjnych, skierowanych na generowanie

pozytywnych emocji. Wsparcie społeczne sprzyja tak e stosowaniu działa instrumentalnych.
Wa nym wynikiem przeprowadzonych analiz jest fakt, e radzenie sobie poprzez dystrakcję
korelowało dodatnio z działaniami instrumentalnymi. Wskazuje to na znaczenie działa
odwracaj cych uwagę od choroby, skierowanych na pobudzanie i podtrzymywanie
pozytywnych emocji. Jest to wynik zgodny z opini Lazarusa, Kannera i Żolkman (ń98Ń),
którzy podaj , e korzystna rola pozytywnych emocji przejawia się w dostarczaniu chwil
odpoczynku od bie cego stresu, odbudowywaniu zasobów i wreszcie - podtrzymywaniu
działa zaradczych. Ponadto otrzymany wynik wpisuje się we współczesny nurt bada nad
pozytywnymi emocjami, w którym analizuje się i potwierdza ich korzystne działanie wobec
zmagania się z sytuacj stresow (Żolkman, Moskowitz, 2000, 2008; Wrona-Pola ska, 2Ńńń).
WnioskiŚ Spostrzegane dostępne wsparcie społeczne oraz stosowanie strategii dystrakcyjnych
s dodatnio skorelowane z akceptacj choroby. Spostrzegane dostępne wsparcie społeczne
jest tak e pozytywnie zwi zane ze stosowaniem działa instrumentalnych.
Słowa kluczowe: akceptacja choroby, wsparcie społeczne, radzenie sobie

5. Helena Wrona-Pola ska, Anna Magda Kaczmarska
Radzenie sobie ze stresem a zdrowie osób bliskich wspieraj cych chorych na białaczk
Podstaw teoretyczn podjętych bada jest Żunkcjonalny Model Zdrowia (FMZ, WronaPola ska, 2ŃŃ3, 2Ńńń), w którym zdrowie jest funkcj twórczego radzenia sobie ze stresem.
Poziom zdrowia zgodnie z Żunkcjonalnym Modelem Zdrowia zale y od sposobu radzenia
sobie ze stresem, stosowanych strategii oraz posiadanych zasobów.
Celem bada

jest próba odpowiedzi na pytanie dotycz ce zwi zku pomiędzy poziomem

zdrowia a stylami i strategiami radzenia sobie ze stresem badanych. żrupę badawcz
stanowi osoby bliskie wspieraj ce chorych na białaczkę z Katedry i Kliniki Hematologii
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Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello skiego. Badania maj charakter eksploracyjny.
W badaniach wykorzystano wywiad standaryzowany na podstawie Kwestionariusza
Wydarze Stresowych (KWS) H. Wrony-Pola skiej (2ŃŃ3), kwestionariusz do badania lęku,
będ cego wska nikiem stresu – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) C. Ź. Spielbergera,
R. L. żorsuch, R. ź. Lushene oraz narzędzia do badania sposobów radzenia sobie ze stresem
– Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) N. S. Endlera, J. D. A.
Parkera i Kwestionariusz Zachowa Zdrowotnych (CHIP) N. S. Endlera, J. D. A. Parkera.
Zdrowie zostało zdefiniowane operacyjnie przy u yciu następuj cych wska nikówŚ poczucia
zdrowia w subiektywnej ocenie pacjenta, poczucia spokoju, poczucia braku lęku, poczucia
jako ci ycia, poczucia braku zmęczenia. Wymienione wska niki składaj się na ogóln
zmienn zdrowie.
Analiza statystyczna potwierdziła Żunkcjonalny Model Zdrowia H. Wrony-Pola skiej.
Otrzymane wyniki wskazuj ,

e aktywne radzenie sobie ze stresem sprzyja zdrowiu,

natomiast koncentracja na negatywnych emocjach obni a jego poziom. Wyniki bada mog
stanowić wytyczne do sformułowania programu oddziaływa w obszarze promocji zdrowia
w kontek cie pracy indywidualnej i grupowej z osobami wspieraj cymi chorych na białaczkę.
Słowa kluczowe: stres, zdrowie, białaczka, osoby wspieraj ce

6. Jolanta Siwi ska, Jerzy Sadowski, Piotr Przybyłowski
Represyjny styl radzenia sobie ze stresem czy nieprzestrzeganie zalece – opis chorego
Postęp w medycynie daje nowe mo liwo ci leczenia i ratowania ycia ludzkiego. Rozwój
transplantologii, doskonalenie leków immunosupresyjnych wielu osobom ratuje

ycie.

Podejmuj c decyzję o poddaniu się operacji przeszczepienia serca chory przyjmuje na siebie
czę ć odpowiedzialno ci za powodzenie leczenia. Niezbędny jest wybór między rzetelnym
przestrzeganiem zalece

medycznych a komplikacjami mog cymi doprowadzić do utraty

dobrego stanu zdrowia a nawet ycia. ycie z przeszczepionym sercem to stałe przechodzenie
od zdrowia do choroby. W wielu publikacjach podkre lana jest rola akceptacji i zrozumienia
rodzaju choroby oraz stosowania adaptacyjnych mechanizmów radzenia sobie ze stresem.
Prezentowana praca to opis przypadku 32 letniego mę czyzny podanego transplantacji serca
z powodu kra cowej niewydolno ci kr enia spowodowanej uszkodzeniem mię nia serca.
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12 lat po operacji u chorego stwierdzono niewydolno ć nerek wymagaj c dializ. W wieku
45 lat, po odmowie dializoterapii pacjent zmarł.
Celem pracy było zidentyfikowanie i ocena czynników oraz mechanizmów psychologicznych
wpływaj cych na nieprzestrzeganie zalece medycznych.
Metody badania. Skala Depresji Becka, Kwestionariusz STAI w polskiej adaptacji
K. Wrze niewskiego, Kwestionariusz Mechanizmów Obronnych DSQ-40 Andrews, Singh
i Bond.
Wnioski. Niewystarczaj ca motywacja do zmiany stylu

ycia, przestrzegania zalece

medycznych i nieprawidłowa adaptacja do choroby wydaj się wynikać z represyjnego stylu
radzenia sobie i nierozwi zanych głębokich emocjonalnych i psychologicznych problemów,
które pojawiły się po

mierci syna, który zmarł tak e poddany transplantacji serca.

W ostatniej czę ci pracy zawarte s zalecenia dotycz ce wskazanych, w takim przypadku,
interwencji terapeutycznych.
Słowa kluczoweŚ represyjny styl radzenia sobie ze stresem, nieprzestrzeganie zalece , opis
przypadku
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Sympozjum nr 64: POZYTYWNA PSYCHOLOGIA PRACY
Organizator:
Agnieszka Czerw
Instytut Organizacji i Zarz dzania, Politechnika Wrocławska
Dyskutant:
Anna Zalewska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Streszczenie sympozjum:
Obszar psychologii pracy dotyczy ró norodnych aspektów funkcjonowania człowieka
w rodowisku zawodowym. Punktem centralnym jest jednak zawsze pracownik – jego cechy,
postawy i skuteczne zachowanie. Z perspektywy pozytywnej psychologii pracy niezwykle
interesuj ce

jest

poszukiwanie

i sytuacyjnych uwarunkowa

odpowiedzi

na

pytania

dotycz ce

podmiotowych

korzystnego dla podmiotu funkcjonowania emocjonalnego

i poznawczego w sytuacji pracy zawodowej. To korzystne funkcjonowanie okre lane jest
mianem dobrostanu (well-being), który stał się kluczowym pojęciem w tym nurcie
psychologicznym. Sympozjum pt. „Pozytywna psychologia pracy” przyjmuje wła nie tak
perspektywę dla analiz funkcjonowania człowieka w pracy zawodowej. Wszystkie referaty
zgłoszone w ramach sympozjum dotycz bezpo rednio lub po rednio problemu dobrostanu.
Źrugim pojęciem często obecnym w rozwa aniach psychologii pozytywnej s

zasoby

osobiste człowieka, które umo liwiaj mu radzenie sobie z trudniejszymi sytuacjami w yciu.
Zasoby osobiste s traktowane jako czynnik ułatwiaj cy np. radzenie sobie ze stresem,
powracanie do normalnego (a czasem nawet lepszego) sposobu funkcjonowania po sytuacjach
traumatycznych. Do zasobów osobistych zalicza się niektóre cechy osobowo ci czy
temperamentu, ale tak e wyuczone postawy czy strategie zachowania. To wła nie dzięki nim
podmiot do wiadcza dobrostanu w ró nych nawet niedogodnych sytuacjach. W referacie
Agnieszki Czerw i Anny Borkowskiej będzie mowa bezpo rednio o dobrostanie w dwóch
mo liwych perspektywach jego postrzegania hedonistycznej i eudajmonistycznej. Referat
A. Czerw i A. Borkowskiej jest wła nie prób stworzenia modelu obu typów dobrostanu
w sytuacji pracy. Tak e Beata Wolfigiel w swoim wyst pieniu nawi e do odczuwania
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dobrostanu w sytuacji pracy, przyjmuj c jako główn zmienn pojęcie flow – przepływu.
Źo wiadczanie dobrostanu jest prawdopodobnie w du ej mierze zale ne od zasobów
osobistych człowieka i tej wła nie grupie zmiennych po więcone s pozostałe referaty w tym
sympozjum. Źwa spo ród nich wprost nawi zuj

do zasobów osobistych rozumianych

jako cechy osobowo ciowe podmiotu. Referat Anny Zalewskiej traktuje zasoby osobiste
w sposób klasyczny, czyli jako zmienne niezale ne. W takim rozumieniu to wła nie od
zasobów pracownika zale y jego zdrowie oraz poziom konfliktu praca-rodzina. Natomiast
w ujęciu Jacka Załuskiego zasoby osobiste, w tym przypadku odporno ć psychiczna
rozumiana jako sprę ysto ć i twardo ć psychiczna, stały się zmienn zale n , na któr wpływ
ma wsparcie społeczne. Natomiast kolejny referat proponowany przez źl bietę Kasprzak
dotyczy zasobów osobistych w rozumieniu postaw pracownika wobec pracy. Jak widać
sympozjum „Pozytywna psychologia pracy” skupiaj c się na dwóch kluczowych terminachŚ
zasoby osobiste pracownika oraz dobrostan w sytuacji pracy, pozwala na przyjrzenie się
problemowi efektywnego funkcjonowania podmiotu w pracy zawodowej z kilku ró nych
interesuj cych perspektyw. W większo ci referaty maj charakter empiryczny, co pozwala
dodatkowo na zorientowanie się, w jakich kierunkach tocz się prace badawcze w Polsce
w zakresie psychologii pracy, rozumianej w ujęciu psychologii pozytywnej. Warto
podkre lić,

e wszyscy prelegenci sympozjum s

członkami Polskiego Towarzystwa

Psychologii Pozytywnej i reprezentuj pięć ró nych o rodków akademickich w Polsce.
Słowa kluczoweŚ psychologia pracy, psychologia pozytywna

Wyst pieniaŚ
1. Agnieszka Czerw, Anna Borkowska
Instytut Organizacji i Zarz dzania, Politechnika Wrocławska
Wizerunek

„pracy

przyjemnej”

oraz

„pracy

warto ciowej”

w

pracowników i studentów
2. Beata Wolfigiel
Uniwersytet l ski w Katowicach
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Źo wiadczenia przepływu w zadaniach zawodowych
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oczach

3. Anna Zalewska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Konflikty praca-rodzina i zdrowie w zale no ci od poziomu zasobów osobistych
4. Jacek Załuski
Akademia Leona Ko mi skiego w Warszawie
Rodzaje wsparcia społecznego i ich wpływ na budowanie odporno ci psychicznej
pracowników
5. źl bieta Kasprzak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Rodzaj pracy a styl orientacji zawodowej
6. Martyna Wojta
Postawa zadowolenia z pracy i przymusu pracy w kontek cie obszarów warto ci
Ja i wybranych cech pracowników oraz organizacji

Streszczenia wyst pie Ś
1. Agnieszka Czerw, Anna Borkowska
Wizerunek „pracy przyjemnej” oraz „pracy warto ciowej” w oczach pracowników
i studentów
Psychologia pozytywna zakłada istnienie dwóch teoretycznych perspektyw dobrostanu
podmiotu. Hedonistyczna, zakłada,
ze swojego

e dobrostan opiera się na czerpaniu przyjemno ci

ycia. źudajmonistyczna - o dobrostanie stanowi ocena

ycia jako

warto ciowego. Jednym z wa nych obszarów funkcjonowania człowieka, determinuj cego
dobrostan, jest praca zawodowa. Co ciekawe, psychologowie wywodz cy się z nurtu
psychologii pozytywnej nie akcentuj wprost dwóch typów dobrostanu w pracy. Celem
przeprowadzonych bada

było podjęcie tego problemu. W badaniu przyjęto podej cie

eksploracyjne. Dlatego postawiono jedynie pytania badawcze:
ń. Jakie cechy wykonywanej pracy sprawiaj , e podmiot ocenia j jako „pracę przyjemn ”?
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2. Jakie cechy wykonywanej pracy sprawiaj ,

e podmiot ocenia j

jako „pracę

warto ciow ”?
3. Czy istniej takie cechy pracy, które s wspólne dla obu teoretycznych perspektyw
dobrostanu podmiotu?
4. Czy istnieje ró nica między obrazami pracy do wiadczanej (pracownicy z do wiadczeniem
zawodowym) a pracy wyobra anej (studenci bez do wiadczenia zawodowego)?
W badaniu wzięło udział 5Ń osób pracuj cych w ró nych zawodach, w wieku 27-50 lat,
wszystkie z wykształceniem wy szym, oraz 5Ń osób studiuj cych w wieku 2ń-23 lata.
Badania

przeprowadzono

wykorzystuj c

metody

jako ciowe.

Badania

przebiegały

w 2 etapach. Najpierw badani odpowiadali pisemnie na pytania otwarteŚ „Jakie cechy
powinna posiadać Twoja praca zawodowa

eby

mógł powiedzieć,

e jest to praca

przyjemna?” oraz „Jakie cechy powinna posiadać Twoja praca zawodowa

eby mógł

powiedzieć, e jest to praca warto ciowa?”. Potem dokonano wstępnej kategoryzacji cech
pracy. Następnie przeprowadzono dyskusje moderowane. Celem było ustalenie ostatecznego
miejsca cech pojawiaj cych się w obu perspektyw równocze nie i doprecyzowanie obu
obrazów pracy. Analiza uzyskanych danych pozwoliła na stworzenie obrazów pracy
przyjemnej i pracy warto ciowej. Podstawowy wniosek z tych analiz wskazuje na czę ciowe
pokrywanie się obu obrazów. W ród wymienianych cech pracy s dobrze wyodrębnione
grupy cech, które bez adnych w tpliwo ci tworz obraz pracy przyjemnej (np. dobre relacje
ze współpracownikami) lub pracy warto ciowej (np. u yteczno ć społeczna). Jednak niektóre
cechy wchodz do obu obszarów teoretycznych (np. praca rozwijaj ca pracownika).
Słowa kluczoweŚ praca przyjemna, praca warto ciowa, dobrostan w pracy

2. Beata Wolfigiel
Źo wiadczenia przepływu w zadaniach zawodowych
Celem wyst pienia jest przedstawienie przegl du bada na temat do wiadcze przepływu wg
Mihalyi Csikszentmihalyi prowadzonych na

wiecie ze szczególnym uwzględnieniem

do wiadcze przepływu w obszarze zawodowym. Przepływ (flow) to optymalne autoteliczne
do wiadczenieś głębokie zadowolenie, kiedy ciało lub umysł podejmuj du y, dobrowolny
wysiłek, by wykonać co trudnego i warto ciowego. Autorem koncepcji przepływu jest
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profesor psychologii Csikszentmihalyi, który bada do wiadczenia przepływu od ń965r. wraz
z naukowcami na całym wiecie, m.in. na Uniwersytetach zŚ Niemiec (Żalko Rheinberg
z Uniwersytetu w Poczdamie), Włoch (Fausto Massimini, Massimo Carli i Antonella Della
Fave z Uniwersytetu w Mediolanie; Paolo Inghilleri z Uniwersytetu w Perugii), Japonii
(Ikuya Sato, Kiyoshi Asakawa z Uniwersytetu Shikoku-Gakuin), Korei (Seongyeul Han
z Uniwersytetu w Seulu), Australii (Jim Macbeth z Uniwersytetu Murdoch).Natomiast
brakuje bada naukowych nad do wiadczeniem przepływu prowadzonych na terenie Polski.
Jedyne dostępne opracowanie naukowe dotyczy bada

pływaków M. Mikicina (2ŃŃ7),

dlatego te podejmuje się próby zweryfikowania koncepcji przepływu w naszym kraju.
żłównymi metodami pomiaru przepływu s
do wiadcze

i

wystandaryzowane

skale

kwestionariusze, źSM – metody próbki
oceniaj ce

składniki

przepływu.

Jednym

z kwestionariuszy do badania przepływu w pracy jest The Work-reLated Flow inventory
(WOLŻ) autorstwa Bakkera (2ŃŃ8), który ujmuje przepływ jakoŚ zaabsorbowanie
(absorption), rado ć z pracy (work enjoyment) oraz wewnętrzn

motywację do pracy

(intrinsic work motivation). Csikszentmihalyi wymienia następuj ce warunki wstępne
do pojawienia się tego do wiadczenia (2ŃŃ4)Ś trudne zadanie dopasowane do umiejętno ci,
warto ci pracownika i jego aktualnej kondycji psychofizycznejś jasno okre lone i zrozumiałe
cele organizacji oraz pracownikówś swoboda w wyborze metody realizacji celuś informacje
zwrotne (od innych ludzi lub pochodz ce z wewnętrznych standardów pracownika
i/lub widoczne efekty pracy)ś mo liwo ć koncentracji na wykonywanym zadaniuś poczucie
kontroli nad wykonywan

czynno ci ś utrata samo wiadomo ciś transformacja czasu.

Koncepcja przepływu stosowana jest do podnoszenia jako ci

ycia. W ostatnich latach

zwrócono te uwagę na potencjalne negatywne konsekwencje do wiadczania przepływu,
przykładowo mo e ono prowadzić do nadmiernego szkodliwego zaanga owania się w pracę.
Słowa kluczowe: przepływ, zadowolenie z pracy, motywacja

3. Anna Zalewska
Konflikty praca-rodzina i zdrowie w zale no ci od poziomu zasobów osobistych
Konflikty „praca-rodzina” (PR) i „rodzina-praca” (RP) wynikaj z trudno ci w godzeniu
zada , zwi zanych z prac i rodzin . Z przegl du koncepcji i bada wyłania się zło ony obraz
zwi zków konfliktów z innymi zmiennymi oraz konieczno ć poszukiwania mediatorów
(mechanizmów, czynników po rednicz cych) i moderatorów, warunków modyfikuj cych
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relacje między konfliktami a zdrowiem. Teorie systemowe i koncepcje stresu wskazuj
na wa n

rolę wymogów i zasobów. W 2 badaniach analizowano zwi zki konfliktów

ze zdrowiem, a tak e sprawdzano, czy zasoby osobiste, samoocena (mierzona skal SźS
Rosenberga) i poczucie skuteczno ci (mierzone skal żSźS Schwarzera i in.) wi

się

ujemnie z nasileniem konfliktów praca-rodzina (Konflikt: Praca-Rodzina i Rodzina-Praca –
Netemeyer i in.) i wska nikami ogólnego zdrowia (Kwestionariusz żHQ-28 Goldberga
i Williamsa) oraz modyfikuj relacje między konfliktami a zdrowiem. W pierwszym badaniu
uczestniczyło ńŃŃ osób (54 kobiet i 46 mę czyzn) w wieku 22-54 lata, posiadaj cych
przynajmniej jedno dziecko i mieszkaj cych w małych miastach lub na wsi. W drugim
uczestniczyło ńń7 prawników (w tym 5Ń kobiet) w wieku 23-75 lat, o wysokiej kondycji
psychicznej. W pierwszym badaniu zdrowie było powi zane z oboma konfliktami, w drugim
– tylko z konfliktem PR. Mimo, e grupy były odmienne, w obu badaniach ujawniły się
korzystne funkcje poziomu samooceny – zwi zana była z mniejszym nasileniem konfliktu RP
i lepszym zdrowiem, a ocena zdrowia zale ała od interakcji samooceny i konfliktu PR.
Wyniki dotycz ce poczucia skuteczno ci były niespójne. W pierwszym badaniu sprzyjało
tylko lepszemu zdrowiu, w drugim – wi zało się tylko z mniejszym nasileniem konfliktu RP,
a w obu nie modyfikowało relacji „konflikty - zdrowie”. Te dane sugeruj , e funkcje
poczucia skuteczno ci zale
i RP s

od kontekstu. S tak e kolejnym dowodem, e konflikty PR

ró nymi zjawiskami, zatem wymagaj

odrębnego badania ich uwarunkowa

i skutków.
Słowa kluczoweŚ konflikty praca-rodzina, zdrowie, samoocena, poczucie skuteczno ci

4. Jacek Załuski
Rodzaje wsparcia społecznego i ich wpływ na budowanie odporno ci psychicznej
pracowników
Celem przedstawianego referatu jest analiza rodzajów wsparcia społecznego maj cego
zwi zek z funkcjonowaniem człowieka w
na odporno ć psychiczn

rodowisku pracy, a tak e jego wpływu

pracowników. Odporno ć psychiczna będzie rozpatrywana pod

k tem dwóch konstruktów tj. sprę ysto ci i twardo ci psychicznej. Wsparcie społeczne nie
jest zjawiskiem jednorodnym. W wyniku przeprowadzonych w ostatnich dziesięcioleciach
bada , okazuje się,

e mo e ono sprzyjać lub utrudniać radzenie sobie z kryzysami,

wyzwaniami i obowi zkami pracowniczymi. Pozytywny lub negatywny skutek jest zwi zany
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z rodzajem wsparcia społecznego, a w szczególno ci zŚ dawaniem wsparcia vs jego
przyjmowaniemś

przyczynami

stresu

do wiadczanego

przez

pracownikaś

osobami

udzielaj cymi wsparcia (członek rodziny a bezpo redni przeło ony)ś częstotliwo ci
i jako ci udzielanego wsparcia. Zostan równie przedstawione wstępne wyniki bada autora
ukazuj ce

zale no ci

pomiędzy

poszczególnymi

rodzajami

wsparcia

społecznego

a odporno ci psychiczn pracowników.
Słowa kluczoweŚ wsparcie społeczne, odporno ć psychiczna, praca

5. źl bieta Kasprzak
Rodzaj pracy a styl orientacji zawodowej
Style orientacji zawodowych stanowi konstrukt psychologiczny wyra aj cy się w postawie
do pacy. Styl orientacji przybiera trzy jako ciowo ró ne typyŚ orientacja na zajecie, na karierę
oraz na powołanie. Pracownik z orientacja na zajęcie oczekuje od pracy głownie zarobków,
niechętnie chodzi do pracy, i czeka z niecierpliwo ci na weekend, wakacje i emeryturę.
Praca jako kariera jest orientacj , w której pracownik d y do awansów (głównie
wertykalnych) oraz systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe. Powołanie jest
relacj do pracy polegaj c na szukaniu sensu pracy i ycia, wewnętrznej motywacji oraz
realizowaniu warto ci prospołecznych nawet wtedy, gdy praca nie jest przyjemna.
Ka dy ze stylów ma odmienne konsekwencje w postaci, zadowolenia i poczucia sensu,
wydajno ci i zaanga owania. Zakłada się, ze style orientacji s dyspozycj . Jednak w obliczu
wyników bada wskazuj cych na rolę wykształcenia oraz zawodu w rozkładzie orientacji
zawodowych mo na przypuszczać, e czynniki sytuacyjne tak e odgrywaj rolę w ujawnianiu
się stylów orientacji zawodowych. Celem tego referatu jest przedstawienie wyników bada
nad zwi zkiem między rodzajem pracy a preferencj

poszczególnego stylu orientacji

zawodowej. Przedstawione zostan wyniki dwóch bada . Pierwsze dotyczy preferencji stylów
orientacji zawodowych w ród pracowników umysłowych oraz fizycznych (N=95). Źrugie
badanie obejmuje porównanie stylów orientacji zawodowych pracowników z 6 rodowisk
pracy, zgodnie z heksagonalnym ujęciem karier zawodowych Hollanda. W badaniach wzięło
udział 667 pracowników, którzy wypełnili Skalę Stylów Orientacji Zawodowych (Kasprzak,
2012).
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Wyniki pierwszego badania pokazuj , ze pracownicy umysłowi (tzw. white collars) ujawniaj
wy szy poziom powołania a ni szy zajęcia w pracy ni pracownicy fizyczni (tzw. blue
collars). Pracownicy wy ej wykształceni oraz starsi sta em pracy wykazuj tak e wy sze
nastawienie na powołanie i ni sze na zajęcie ni pracownicy ni ej wykształceni i młodsi.
W drugim badaniu analizowano orientację zawodow w ró nych grupach zawodowych oraz u
pracowników z ró nymi typami osobowo ci zawodowej (Holland). Wyniki Skali Stylów
Orientacji Zawodowej stały się podstaw

do wyró nienie pracowników z czystym lub

mieszanym stylem orientacji. Osoby z czystym stylem zawodowym stanowiły subgrupę
badanych zanalizowan w drugiej czę ci bada . Pracownicy z nastawieniem na zajęcie
wykonuj

zawody realistyczne (3Ń,6%) oraz konwencjonalne (2Ń%) i przedsiębiorcze

(17,7%). Pracownicy z nastawieniem na karierę to najczę ciej pracownicy w ze rodowiska
przedsiębiorczego (28,5%) oraz konwencjonalnego (2ń,5%) i społecznego (ń8,5%).
Natomiast najwięcej pracowników zorientowanych na powołanie w pracy to pracownicy
artystyczni (24,7%) oraz nieco słabiej rekrutuj cy się ze rodowiska badawczego (17,3%),
społecznego (ń7,5%) i konwencjonalnego (ń8,6%). Powołanie jest za wyj tkiem zawodów
realistycznych

i

przedsiębiorczych

proporcjonalnie

realizowane

w

pozostałych

4 rodowiskach. Przedstawione zostan wyniki dotycz ce zwi zku osobowo ci zawodowej
oraz typów czystych i mieszanych stylu orientacji i ich zwi zku z rodzajem/stanowiskiem
pracy. Wyniki zostan zinterpretowane w kontek cie modelu Stylów Orientacji Zawodowychś
Modelu Charakterystyki Pracy oraz Teorii Autodetreminacji.
Słowa kluczoweŚ praca, styl orientacji zawodowej

6. Martyna Wojta
Postawa zadowolenia z pracy i przymusu pracy w kontek cie obszarów warto ci Ja
i wybranych cech pracowników oraz organizacji
W prezentowanym badaniu przeanalizowano zwi zki pomiędzy wybranymi postawami
wobec pracy (tj., przymusu i zadowolenia) a obszarami zale no ci warto ci Ja oraz cechami
pracowników, takimi jak gotowo ć do samonaprawy, a tak e cechami organizacji, takimi
jak wielko ć firmy i rodzaj zajmowanego stanowiska.
Postawy przymusu i zadowolenia wobec pracy to dwa odmienne podej cia do pracyŚ pierwsze
mo e prowadzić do wypalenia i obni a dobrostanu, drugie słu y dobrostanowi osoby.
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Obszary zale no ci warto ci Ja (contingencies of self-worth) (Crocker, Wolfe, 2001) to
obszary, na których osoba opiera swoje poczucie własnej warto ci i mog one dotyczyć
rywalizacji i kompetencji, miło ci Bo ej, wsparcia rodziny, trzymania się zasad, akceptacji
innych. Obszary zale no ci warto ci Ja maj wpływ na poznanie, afekt, samoregulację,
motywację i zachowanie (Crocker, Wolfe, 2001).
Zało ono,

e dwie postawy wobec pracy s tłumaczone przez inne obszary zale no ci

warto ci Ja oraz przez gotowo ć do samonaprawy lub niechęć do niej, a tak e przez wielko ć
firmy i typ stanowiska zajmowanego przez pracownika.
Przebadano 263 osoby metod ankietow , w tym ń58 kobiet i ńŃ5 mę czyzn, w wieku od ń9
do 57 lat, rednia wieku wyniosła M=32 lat (SŹ=7,33). W badaniu wzięły udział pracuj ce
osoby z województwa pomorskiego. Zadowolenie i przymus w pracy zmierzono za pomoc
skali Work BAT (Spence, Robbins, 1992) w adaptacji Malinowskiej, Tokarz i Gad (2010).
Obszary zale no ci warto ci Ja zbadano polsk , autorsk

wersj

kwestionariusza

Contingencies of Self-Worth Scale CSWS Crocker i Wolfe (2001). Do pomiaru gotowo ci
do samonaprawy wykorzystano Skalę żotowo ci do Samonaprawy SżS (2Ńńń) autorstwa
Zawadzkiej i Szabowskiej-Walaszczyk.
Uzyskane wyniki wskazuj

na istnienie zwi zków pomiędzy postaw

wobec pracy,

przymusem i zadowoleniem, a typem obszaru zale no ci warto ci Ja, gotowo ci
do samonaprawy oraz zajmowanym rodzajem stanowiska i wielko ci firmy. Wnioskiem
z bada jest, e mo na przewidywać postawę przymusu i zadowolenia z pracy w oparciu
o obszar zale no ci warto ci Ja, a tak e w oparciu o gotowo ć do poprawy siebie i własnego
zdrowia oraz badane cechy organizacji.
Słowa kluczoweŚ zadowolenie z pracy, przymus pracy, cechy pracowników, cechy
organizacji

499

Sympozjum nr 65: PSYCHOLOżICZNA OCźNA I ANALIZA ZźZNA

WIAŹKÓW

Organizator:
Bartosz Wojciechowski
Uniwersytet l ski w Katowicach
Dyskutant:
Danuta Rode
Instytut Psychologii, Uniwersytet l ski w Katowicach

Streszczenie sympozjum:
Problematyka zwi zana z uzyskiwaniem i ocen
z wa niejszych obszarów bada

zezna

wiadków stanowi jeden

w psychologii s dowej. Ustalenie w toku postępowania

s dowego przyczyn, przebiegu i okoliczno ci zdarzenia przestępczego odbywa się przy
zastosowaniu ró nych metod, ale wyja nienie sprawy najczę ciej nie jest mo liwe
bez zebrania i przeanalizowania zezna

wiadków. Źowód z zezna

wiadków jest jednym

z podstawowych rodków dowodowych i najczę ciej występuj cych w postępowaniu karnym,
a relacja wiadka, mimo du ego obci enia jej subiektywizmem, jest niejednokrotnie jedyn
metod uzyskiwania informacji i ustalania prawdy s dowej.
Źostrzegalny jest stały, dynamiczny i globalny rozwój bada empirycznych, koncentruj ce
się na zagadnieniach pozostaj cych w bezpo rednim zwi zku ze stosowaniem prawa
i zastosowaniem psychologii w naukach prawnych. Psychologia s dowa mo e przyczynić się
do usprawnienia praktyki cigania i orzecznictwa. Obok d enia do rozwoju i doskonalenia
metod przesłuchania, wparcie psychologiczne mo e być ukierunkowane na poszukiwanie
nowatorskich metod oceny uwarunkowa wiarygodno ci zezna i tworzenie warunków do ich
aplikacji w toku postępowa

s dowych. Badacze i praktycy stale poszukuj

nowych,

skutecznych sposobów pozyskiwania i ró nicowania pełnych, nieobci onych błędami
lub zniekształceniami, od zezna ska onych na skutek indolencji przesłuchuj cych, celowo
lub nie wiadomie zafałszowanych.
Słowa kluczoweŚ zeznania wiadków, psychologiczna ocena, psychologiczna analiza
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Wyst pieniaŚ
1. Karolina Źukała, Adrianna Szwarc
Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Weryfikowanie prawdziwo ci zezna

seniorów – porównanie skuteczno ci

wybranych metod

2. Marcin Maciejski
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyniki bada nad s dziowskim przesłuchaniem wiadków i ocen wiarygodno ci
ich zezna
3. Maciej Bo ek
Uniwersytet l ski w Katowicach
Nowoczesne techniki wykrywania decepcji jako wsparcie dla czynno ci
przesłuchania wiadka
4. Adam Zbieranek
Prokuratura Rejonowa w Krakowie
Opinia psychologiczna w post powaniu karnym
5. Bartosz W. Wojciechowski
Uniwersytet l ski w Katowicach
Psychologiczna analiza zezna

wiadków z zastosowaniem MASAMŚ Modelu

Wielozmiennowej Analizy Zezna

wiadków Źorosłych

Streszczenia wyst pie Ś
1. Karolina Źukała, Adrianna Szwarc
Weryfikowanie prawdziwo ci zezna seniorów – porównanie skuteczno ci wybranych
metod
Wpływ wieku na jako ć zezna

jest od wielu lat przedmiotem intensywnych bada

psychologów s dowych. Badania z ostatnich lat pokazuj , e szczegółowo ć i obrazowo ć
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zezna

seniorów jest mniejsza, ni

osób dorosłych. Poniewa

ogólna jako ć i długo ć

zeznania ma wpływ na skuteczno ć metod wykrywania nieszczerych zezna

mo na

przypuszczać, e w przypadku zezna seniorów skuteczno ć tych metod będzie mniejsza, ni
w przypadku zezna osób dorosłych.
Zbadano 8Ń osób, połowa z nich to seniorzy (po 65 r. .), połowa to osoby dorosłe (między 25
a 50 r. ). Obydwie grupy były porównywalne pod k tem wykształcenia, proporcji płci
i innych zmiennych demograficznych. Zastosowano plan badawczy 2(wiekŚ doro li, seniorzy)
x 2 (rodzaj zezna Ś prawdziwe, fałszywe) x 2 (metoda wykrywania nieszczerych: Oparta
na kryteriach analiza tre ci, monitorowanie rzeczywisto ci). Wiek i rodzaj zezna to zmienne
międzygrupowe, metoda wykrywania kłamstwa to zmienna wewn trzgupowa. Połowa osób
badanych ogl dała film przedstawiaj cy napad na kobietę w parku, podczas gdy druga połowa
otrzymała listę z dystynktywnymi cechami tego zdarzenia i poproszona została o udawanie
przed osob

przesłuchuj c ,

przesłuchiwane

przez

e dane zdarzenie ogl dała na filmie. Osoby badane były

wyszkolonych

pomocników

eksperymentatora

przy

u yciu

przesłuchania ustrukturyzowanwgo. Następnie zeznania zostały spisane i zanalizowane przez
sędziów kompetentnych przy u yciu jednej z dwóch tre ciowych metod wykiwania
nieszczerych zezna Ś oparta na kryteriach analiza tre ci, monitorowanie rzeczywisto ci.
Zastosowano procedurę podwójnie lepej próby (ani osoby przesłuchuj ce, ani sędziowie
kompetentni nie znali hipotez i prawdziwego celu badania).
Wyniki zostan zanalizowane w kontek cie wiedzy o rozwoju pamięci w toku ycia oraz
stereotypizacji seniorów.
Słowa kluczoweŚ zeznania seniorów, weryfikowanie prawdziwo ci, skuteczno ć metod

2. Marcin Maciejski
Wyniki bada nad s dziowskim przesłuchaniem wiadków i ocen wiarygodno ci ich
zezna
Referat prezentuje wyniki bada uzyskane w pracy doktorskiej pt.: "Psychologiczna analiza
sposobów przesłuchania

wiadków i reguł oceny ich zezna

w praktyce sędziowskiej

a stopie przypisywanej im wiarygodno cią. Celem pracy była odpowied na pytanieŚ w jaki
sposób sędziowie przesłuchuj

wiadków oraz za pomoc

wiarygodno ć ich zezna . Punktem wyj cia dla bada
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jakich kryteriów oceniaj

empirycznych były obowi zuj ce

w psychologii s dowej teorie dotycz ce metod przesłuchiwania

wiadków oraz metod

i kryteriów oceny wiarygodno ci zezna rozszerzone o teorię ukrytych teorii osobowo ci oraz
teorię logicznej oceny komunikatu ze względu na jego zawarto ć informacyjn . Źokonano
rozró nienia pomiędzy ocen wiarygodno ci wiadka a ocen wiarygodno ci zezna . Badaniu
zostało poddanych 4Ń sędziów orzekaj cych w s dach karnych województwa l skiego
i wielkopolskiego, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu. Brane pod uwagę były
2 rozprawy prowadzone przez tego samego sędziego, w których występowało minimum
2 wiadków. Badania obejmowały obserwację przesłuchania s dowego pod k tem stopnia
dyrektywno ci stylu przesłuchania, skuteczno ci etapówŚ swobodnej relacji, pyta
ukierunkowanych i kontrolno-weryfikacyjnych, rodzajów zadawanych pyta i stopnia ich
sugestywno ci oraz zastosowania technik przesłuchania poznawczego. Zastosowany
w badaniach kwestionariusz ąKołoą Shalita pozwolił na diagnozę schematu poznawczego
oceny

wiarygodno ci

zezna

wiadków.

Ustalono

równie

w

drodze

bada

kwestionariuszowych (własnego autorstwa), jakie kryteria wiarygodno ci stosowane s przez
sędziów w konkretnych przypadkach praktyki s dowej, a tak e, w jaki sposób na ocenę
wiarygodno ci zezna

wiadków wpływa płeć i sta pracy sędziego. Badania pokazały

równie , w jaki sposób sędziowie stopniuj

przypisywan

wiadkom i ich zeznaniom

wiarygodno ć ze względu na zastosowane w praktyce kryteria wiarygodno ci.
Słowa kluczoweŚ sędziowskie przesłuchanie wiadków, wiarygodno ć zezna

3. Maciej Bo ek
Nowoczesne techniki wykrywania decepcji jako wsparcie dla czynno ci przesłuchania
wiadka
źkspresja mimiczna stanowi istotn

zmienn

w komunikacji interpersonalnej, często

odpowiadaj c za akuratny przekaz warstwy afektywnej danego sformułowania. Źowiedziono,
e za chwilowe ekspresje emocji odpowiedzialny jest układ pozapiramidowy, który nie
podlega

wiadomej kontroli. Autor tego artykułu postawił sobie pytanie dotycz ce

mo liwo ci wykrywania decepcji w oparciu o agregaty ekspresji. W pracy podmiotów
podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwu Obrony Narodowej
nieocenionym zasobem jest mo liwo ć szacowania prawdopodobie stwa prawdziwo ci
konkretnej czę ci wypowiedzi lub odczytywania w czasie rzeczywistym stanu emocjonalnego
i w oparciu o to podejmowanie okre lonych strategii przesłuchania. W obiegu wiatowej
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literatury próby takie podejmowane były wielokrotnie. Największ

popularno ć zyskały

Facial Action Coding System Paula źkmana oraz wysiłki badawcze Alderta Vrija, które
dzięki szerokiej gamie eksperymentów wykazały szereg mo liwych do zaobserwowania
za po rednictwem kanału mimicznego zale no ci pomiędzy kłamstwem a prawd . Prace
autorów podejmuj cych wysiłki badawcze w tym nurcie nie pozostały jednak bez krytyki.
Źlatego te

autor postanowił w swoich poszukiwaniach wspomóc się najnowszymi

zdobyczami techniki w postaci kamer szybkoklatkowych oraz wprowadzić zupełne novum,
to znaczy matematyczne obliczanie skali obserwowanych zjawisk. Zaprojektował modułow
serię eksperymentów, z których ka dy ró nił się od poprzedniego poziomem immersji
probanta w sytuację eksperymentaln oraz poziomem stresu wywoływanego przez samo
badanie. Źwa pierwsze moduły zostały przeprowadzone w laboratorium Wydziału
Automatyki źlektroniki i Informatyki Politechniki l skiej na grupie ponad ń2Ń. studentów,
trzeci moduł przeprowadzono w Szkole Policji w Katowicach na grupie 67. słuchaczy szkoły
(policjantów przechodz cych kurs podstawowy). Zebrane dane zostały poddane obróbce
w ramach interdyscyplinarnego zespołu, którego celem było sprawdzenie mo liwo ci
wdro enia analizy ekspresji emocji za pomoc

wizji komputerowej oraz pó niejszego

zastosowania w ramach ró nego rodzaju projektów patentowych. W wyniku przeprowadzonej
analizy udało się znale ć szereg ekspresji, które towarzysz kłamstwu, pojawiaj się one
z ró n częstotliwo ci w zale no ci od poziomu stresu oraz takich czynników jak rednia
częstotliwo ć konkretnej ekspresji, rednia jej dynamika i tym podobne. Wykazano te
bezsprzecznie ró nice w zakresie ekspresji w zale no ci od rodzaju kłamstwa dowodz c,
e kłamstwa mniej obci aj ce kognitywnie osobę badan
odchylenia od standardowych warto ci ekspresji ni

charakteryzowały mniejsze

w przypadku sytuacji, w których

kłamstwo wymagało wysiłku kognitywnego.
Słowa kluczoweŚ wykrywanie decepcji, nowoczesne techniki

4. Adam Zbieranek
Opinia psychologiczna w post powaniu karnym
Zagadnienie uzyskiwania osobowych rodków dowodowych, a następnie ocena ich warto ci,
posiada kapitalne znaczenie w zakresie rozstrzygnięć zapadłych w procesie karnym.
Zdecydowana ich większo ć tak w postępowaniu przygotowawczym jak i s dowym
ukształtowana jest w oparciu o relacje wiadków, których całkowicie prawdziwe zeznania nie
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s reguł , lecz wyj tkiem. To wła nie zeznania wiadków, wypełniaj , w zamy le artykułu
2 paragrafu 2 kodeksu postępowania karnego, prawdziwe ustalenia faktyczne, stanowi ce
podstawę decyzji procesowych. Nie ulega w tpliwo ci, i na wiarygodno ć relacji, zezna
wiadków, wpływa wiele czynników, tak obiektywnych jak i subiektywnych. Wiarygodno ć
zezna

obserwatora zdarzenia uwarunkowana jest zatem równie

stanem jego zdrowia

psychicznego. W przypadku nasuwaj cych się w tpliwo ci, co do stanu psychicznego
wiadka, jego stanu umysłowego, zdolno ci postrzegania lub odtwarzania spostrze e , s d
lub prokurator mo e zarz dzić przesłuchanie
lub biegłego psychologa, a

wiadka z udziałem biegłego lekarza

wiadek, co do zasady, nie mo e się temu sprzeciwić.

Odpowiedzi na w tpliwo ci decydenta procesowego, w takich wła nie sytuacjach, będzie
ekspertyza psychologiczna. Wskazać w tym miejscu nale y, ze dowód z opinii biegłego
podlega swobodnej, nie dowolnej, ocenie dowodowej, przeprowadzonej zgodnie z artykułem
7 kodeksu postępowania karnego. Co prawda biegły psycholog nie jest wyposa ony
w kompetencje orzecznicze, a zatem nie posiada uprawnie , do formułowania ocen
w przedmiocie warto ci dowodowej zezna

wiadka, jednak e jego rola w postępowaniu

karnym wyra ona w opinii psychologicznej, w znacznej mierze mo e przyczynić się
do zrealizowania zasady prawdy materialnej. Przedmiotem rozwa a autora będ zagadnienia
procedury karnej dotycz ce opiniowania psychologicznego, warunków badania wiadka,
przedmiotu i zakresu ekspertyzy psychologicznej.
Słowa kluczoweŚ opinia psychologiczna, postępowanie karne, wiadek

5. Bartosz W. Wojciechowski
Psychologiczna analiza zezna
Wielozmiennowej Analizy Zezna

wiadków z zastosowaniem MASAMŚ Modelu
wiadków Źorosłych

W ń967 roku Udo Undeutsch, niemiecki psycholog s dowy sformułował hipotezę
zakładaj c , e zeznania opisuj ce osobiste do wiadczenia jednostki ró ni się pod względem
formy i tre ci od zezna

zmy lonych. Na skutek zaanga owania ró nych procesów

poznawczych opis bezpo rednich osobistych do wiadcze

będzie zawierał specyficzne

elementy, nieobecne w relacjach osób zmy laj cych lub wiadomie fałszuj cych zeznanie.
Przyjmuje się obecnie, i

psychologiczne metody analizy tre ci zezna

słu ce

do ró nicowania zezna szczerych od zezna fałszywych (Statement Validity Assessment,
Reality Monitoring i Scientific Content Analysis) mog być pomocne dla odró nienia zezna
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szczerych

od

zezna

nieszczerych.

Poziom

trafno ci

diagnoz

formułowanych

z wykorzystaniem technik analizy tre ciowej jest jednak zbyt niski, by mo na było je uznać
za dopuszczalne w praktyce s dowo-psychologicznej. Wyniki dotychczasowych bada
wskazuj

tak e na to,

e nie wszystkie kryteria tre ciowe s

dostosowane do zezna

wiadków dorosłych. Zaproponowan now , innowacyjn procedurę oceny zezna – Model
Wielozmiennowej Analizy Zezna

wiadków Źorosłych (MASAM). Obok hipotezy

Undeutscha przyjęto trzy dodatkowe zało enia. Grupa 43. sędziów kompetentnych –
studentów IV i V roku psychologii, specjalizacji s dowej, przeszkolonych z zakresu analizy
tre ciowej, dokonała oceny zezna

wiadków dorosłych zło onych w postępowaniach

karnych z pomoc MASAM. Wyniki wskazuj na to, e zastosowanie MASAM pozwala na
klasyfikację w niemal 9Ń% przypadków i cechuje się wska nikiem wiarygodno ci
wynosz cym 8,86. Z pomoc MASAM mo liwe jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji
zezna prawdziwych w 96,87% przypadków, a prawdopodobie stwo warunkowe dla ocen
formułowanych w oparciu o wyniki analizy t
do zezna

metod wynosi 9ń,85%. W odniesieniu

fałszywych, tak e dostrzec mo na wyra n

przewagę prawdopodobie stwa

warunkowego analizy tre ciowej z zastosowaniem MASAM (69,23%), i to zarówno
nad samodzielnymi ocenami sędziów kompetentnych (5Ń,47%), jak i pozostałymi metodami
analizy tre ciowej.
Słowa kluczoweŚ zeznania wiadka, analiza tre ciowa, MASAM
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Sympozjum nr 66: FUNKCJONOWANIE RODZINY W OKRESIE
OKOŁOPOROŹOWYM Z PUNKTU WIŹZźNIA NORMY I PATOLOżII
Organizator:
Eleonora Bielawska-Batorowicz1, Magdalena Miotk-Mrozowska2
1

2

Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dyskutant:
Eleonora Bielawska-Batorowicz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki

Streszczenie sympozjum:
Jednym z obszarów teoretyczno-badawczych w psychologii, poddawanych wyj tkowo
intensywnej eksploracji w ci gu ostatnich lat zarówno na wiecie, jak i w Polsce, jest
problematyka funkcjonowania rodzin w okresie oczekiwania na narodzenie dziecka oraz
rodzin z dziećmi w najwcze niejszym okresie ich ycia. Nie ulega w tpliwo ci, i zaj cie w
ci ę, poród i stanie się rodzicem mo na traktować jako jeden z najbardziej doniosłych
punktów zwrotnych w yciu człowieka (Bielawska-Batorowicz, 2006; Cappeliez i in., 2008;
Miotk-Mrozowska, 2Ńń3). Ci a jest czasem dynamicznego rozwoju i zmian zarówno
w obrębie płodu, jak i zmian zachodz cych w yciu i funkcjonowaniu ka dego z rodziców
(Raphael-Leff, 2Ńń2ś Siddiqui i in., ń999). Obszar ten stanowi główny punkt zainteresowania
stosunkowo nowej subdyscypliny psychologii, jak jest psychologia prokreacji. Źotychczas
zagadnienia zwi zane z problematyk funkcjonowania kobiety w okresie ci y i porodu
omawiane były głównie na gruncie nauk medycznych. Coraz czę ciej jednak wskazuje się
na konieczno ć uwzględnienia czynników psychologicznych w cało ciowych badaniach
nad prokreacj . Podejmowane rozwa ania psychologiczne w tym zakresie koncentruj się
przede wszystkim w obszarze psychologii zdrowia i klinicznej, w odniesieniu
do przeciwdziałania trudno ciom zwi zanym z procesem prokreacji (Bielawska-Batorowicz,
2ŃŃ6ś Ko cielska, ń998), w ramach psychologii ewolucyjnej, rozpatruj cej przede wszystkim
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uwarunkowania doboru partnera pod k tem trwania gatunku ludzkiego (Buss, 2ŃŃŃ) czy
w ramach psychologii społecznej i rozwojowej, koncentruj c się na problematyce ról
społecznych zwi zanych z płci i realizacj zada rodzicielskich (Mandal, 2005; Miluska,
1996).
W trakcie sympozjum podjęta zostanie dyskusja wokół problematyki funkcjonowania rodziny
w okresie okołoporodowym z punktu widzenia normy i patologii, wpisuj ca się w holistyczny
nurt rozwa a . Zaprezentowane zostan

wyniki bada

nad wybranymi aspektami

prze ywania ci y i budowania relacji z dzieckiem, zarówno w kontek cie ci
problemowych (jak w przypadku leczenia niepłodno ci poprzedzaj cego zaj cie w ci ę czy
diagnozowania wad płodu, w tym najtrudniejszej z mo liwych sytuacji – diagnozy wady
letalnej płodu), jak i ci y przebiegaj cej prawidłowo. Poruszona zostanie tak e problematyka
wybranych wyznaczników funkcjonowania rodziny z małym dzieckiem.
Problematyka sympozjum kierowana jest zarówno do teoretyków zainteresowanych
systematyzacj

wiedzy naukowej w obrębie psychologii prokreacji czy psychologii

pediatrycznej, jak i do praktyków (w tym personelu medycznego) pracuj cych na co dzie
w przedmiotowych obszarach.
Słowa kluczoweŚ rodzina, poród, norma, patologia

Wyst pieniaŚ
1. Eleonora Bielawska-Batorowicz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Czy leczenie niepłodno ci zmienia relacje z dzieckiem?
2. Marta Kucharska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Źo wiadczanie ci y w sytuacji wykrycia wady wrodzonej u dziecka

508

3. Bogna K dzierska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Przygotowanie rodziców i personelu medycznego do urodzenia si dziecka z wad
letaln
4. Magdalena Miotk-Mrozowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wybrane podmiotowe uwarunkowania satysfakcji z ycia u kobiet w ci y –
wyniki bada własnych
5. Małgorzata Wójtowicz-Dacka
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kompetencje rodziców na temat rozwoju psychicznego małych dzieci

Streszczenia wyst pie Ś
1. Eleonora Bielawska-Batorowicz
Czy leczenie niepłodno ci zmienia relacje z dzieckiem?
Niepłodno ć dotyczy około ńŃ-2Ń% par i uniemo liwia lub utrudnia posiadanie własnego
biologicznego potomstwa. Postęp w zakresie metod leczenia niepłodno ci, w tym metody
wspomaganej prokreacji, sprzyja zwiększeniu szans na posiadanie dziecka, nie gwarantuje
jednak powodzenia. Kwesti otwart s skutki leczenia niepłodno ci, w tym stosowanie
metod wspomaganej prokreacji, dla relacji z dzieckiem. W referacie przedstawione zostan
mo liwe drogi oddziaływania diagnozy i leczenia niepłodno ci na wchodzenie w role
rodzicielskie i budowanie relacji z dzieckiem. Rozwa ania teoretyczne dotyczyć będ sytuacji
rodzicielstwa biologicznego obojga partnerów osi gniętego w drodze zapłodnienia in vitro,
jak i stosowania gamet dawców czy macierzy stwa zastępczego.
Słowa kluczoweŚ leczenie niepłodno ci, relacje z dzieckiem
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2. Marta Kucharska
Źo wiadczanie ci y w sytuacji wykrycia wady wrodzonej u dziecka
Celem podjętych bada była analiza procesu tworzenia się więzi emocjonalnej między matk
a dzieckiem w okresie prenatalnym oraz do wiadczania ci y wysokiego ryzyka
(ze szczególnym uwzględnieniem wykrycia wady wrodzonej płodu). Ponadto okre lenie
wybranych zmiennych relacyjnych wpływaj cych na wię kobiety z przyszłym potomkiem.
Badaniem objęto 6Ń pacjentek Zakładu Źiagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych oraz
Kliniki żinekologii, Rozrodczo ci i Terapii Płodu ICZMP w Łodzi. W badaniu zastosowano
Kwestionariusz wywiadu własnego autorstwa, Kwestionariusz „Wię z dzieckiem w okresie
ci y” M. S. Cranley w adaptacji E. Bielawskiej-Batorowicz i Skalę Źo wiadczania Ci y
K. Szymona, S. Steuden do oceny postaw wobec ci y.
Otrzymane wyniki wskazuj , e do wiadczenia prokreacyjne, wiek matki, planowanie ci y,
postawa wobec rodzicielstwa i poczucie zagro enia ró nicuj badane kobiety pod względem
natę enia

więzi

emocjonalnej

z

dzieckiem

oraz

jej

wybranych

komponentów,

tj. podporz dkowanie się interesom dziecka, traktowanie płodu, jako odrębnej istoty czy
przypisywanie wła ciwo ci dziecku.
Słowa kluczoweŚ ci a wysokiego ryzyka, wady wrodzone, wię emocjonalna, diagnostyka
prenatalna.

3. Bogna K dzierska
Przygotowanie rodziców i personelu medycznego do urodzenia si dziecka z wad
letaln
Z perspektywy psychologicznej, rozpoznanie wady letalnej u dziecka, nale y do szczególnie
obci aj cych do wiadcze

yciowych. U wiadomienie sobie tego, co oznacza dla rodziców

i dziecka – wywołuje szok, panikę, głęboki ból. Najczę ciej staje się obci eniem
emocjonalnym spełniaj cym wszystkie kryteria kryzysu emocjonalnego.
Reakcję na niepomy ln diagnozę prenataln mo na porównać do faz prze ywania ałoby,
ale jej przebieg jest bardzo zró nicowany indywidualnie i zale y odŚ

510



indywidualnego znaczenia prze ywanej ci y i poziomu wytworzonej więzi
z nienarodzonym dzieckiem;



sposobów radzenia sobie ze stresem, posiadanych zasobów osobistych, wsparcia
społecznego;



posiadanego wiatopogl du i hierarchii warto ci.

Ta trudna sytuacja głębokiego kryzysu, która obejmuje w specyficzny sposób zarówno matkę,
oboje rodziców, jak i cały system rodzinny wymaga specjalistycznej, interdyscyplinarnej
opieki, w której zostanie uznana obok czysto medycznej, równie perspektywa rodziców – ich
potrzeby emocjonalne i duchowe.
W prezentacji zostanie przedstawione Studium przypadku, w którym zaprezentowany
zostanie proces przygotowywania rodziców i personelu medycznego do urodzenia dziecka
z wad letaln w ramach perinatalnej opieki hospicyjnej.
Z perspektywy psychologicznej sama dostępno ć paliatywnej opieki perinatalnej, poprzez
poszerzenie mo liwo ci wyboru oraz zwiększenie zakres autonomii pacjentki i jej rodziny,
staje się niezbędnym elementem interwencji kryzysowej, a realizowana w ramach jej modelu
opieka, umo liwia m.in. uwzględnianie specyficznych potrzeb psychologicznych pacjentki,
ograniczanie skutków stresu, minimalizowanie ryzyka zaburze relacji w rodzinie, wsparcie
w pełnym prze yciu ałoby.
Słowa kluczowe: diagnoza prenatalna, wada letalna

4. Magdalena Miotk-Mrozowska
Wybrane podmiotowe uwarunkowania satysfakcji z ycia u kobiet w ci y – wyniki
bada własnych
Zgodnie z podstawowymi zało eniami psychologii prokreacji, jednym z kluczowych
obszarów problemowych tej subdyscypliny psychologii jest problematyka prze ywania ci y
przez przyszłych rodziców (Ko cielska, ń998). Sposób prze ywania ci y mo na traktować
jako czynnik istotny w procesie budowania relacji z dzieckiem - zarówno w trakcie ci y,
jak i w dalszym toku rozwoju dziecka, a tak e w szerszym kontek cie - jako wyznacznik
pó niejszych relacji rodzinnych (Raphael-Leff, 2Ńń2). Z kolei sam sposób funkcjonowania
kobiety w okresie ci y wyznaczany jest przez szereg czynników o charakterze bio-psychospołecznym (Bielawska-Batorowicz, 2ŃŃ6). Zgodnie z holistyczn
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definicj

zdrowia

prokreacyjnego, zaproponowan

przez ź. Bielawsk -Batorowicz (2006), rozumianego

jako „pełny fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan w zakresie funkcji i procesów
zwi zanych z prokreacj we wszystkich etapach ycia człowieka” (s. 23) mo na zało yć,
e jednym z psychologicznych wska ników sposobu prze ywania ci y mo e być poziom
satysfakcji z

ycia w tym specyficznym okresie (Miotk-Mrozowska, 2013). Jednym

z uznanych i najszerzej rozpowszechnionych w badaniach psychologicznych sposobów
definiowania subiektywnej jako ci ycia jest ujęcie zaproponowane przez Źienera i wsp.
(ń984), najogólniej mówi c traktuj ce jako ć ycia jako ocenę własnego ycia w oparciu
o ustalone przez siebie kryteria.
Przyjmuj c powy sze zało enia i uwzględniaj c ubogo ć bada naukowych w tym obszarze
na gruncie polskim, mo na sformułować pytanie o wyznaczniki tak rozumianej satysfakcji
z ycia u kobiet w okresie ci y. Pytanie to stanowi fragment znacznie szerszego projektu
badawczego

(projekt

badawczy

własny

NCN

NNńŃ66ń9Ń38),

na weryfikację autorskiej rozwojowej koncepcji jako ci
zaprezentowane zostan wybrane wyniki bada
w ró nych etapach ci y. Omówione zostan

ukierunkowanego

ycia. W trakcie wyst pienia

przeprowadzonych w grupie 200 kobiet
uzyskane zale no ci pomiędzy satysfakcj

z ycia a odczuwanym stresem, poziomem samooceny, percepcj wsparcia społecznego,
organizacj przywi zania i płci psychologiczn matki.
Uzyskane rezultaty bada

z jednej strony wpisuj

się w nurt rozwa a

teoretycznych

nad specyfik i psychologicznymi uwarunkowaniami procesów prokreacyjnych, z drugiej
za strony pozwalaj

na sformułowanie istotnych wskaza

praktycznych kierowanych

do specjalistów zajmuj cych się prac z rodzicami oczekuj cymi na narodziny dziecka.
Słowa kluczoweŚ ci a, satysfakcja z ycia

5. Małgorzata Wójtowicz-Dacka
Kompetencje rodziców na temat rozwoju psychicznego małych dzieci
Celem prezentacji będzie analiza zale no ci pomiędzy posiadan przez rodziców wiedz
o rozwoju małego dziecka a nastawieniem do nowonarodzonego male stwa. Poszukiwanie
zwi zku pomiędzy poziomem wiedzy rodziców o potrzebach psychicznych małych dzieci
a pozytywnym nastawieniem do ycia i do dziecka po jego przyj ciu na wiat wydaje się
uzasadnione nie tylko teoretycznie, lecz tak e praktycznie. Obiektywne konsekwencje
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pozytywnego nastawienia do dziecka czy te wysokiego poziomu wiedzy o jego potrzebach
psychicznych niew tpliwie przekładaj się na jego rozwój. St d istotne wydaje się pytanie,
czy pozytywne ustosunkowanie do nowonarodzonego male stwa determinuje poziom wiedzy
rodziców potrzebach psychicznych małego dziecka w taki sam sposób w ród kobiet
jak i mę czyzn oraz osób z niskim lub wysokim poziomem wykształcenia?
żrupę badawcz stanowi 8Ń rodziców, w wieku 25-35 lat, którzy aktualnie wychowuj małe
dziecko do trzech lat (z województw Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego, równoliczna
pod względem płci (4Ń kobiet i 4Ń mę czyzn), podzielona pod względem wykształcenia
na dwie grupyŚ wy sze/ rednie lub podstawowe/zawodowe).
Materiał u yty do badania to:
Autorski kwestionariusz Wiedza o Rozwoju (WOR) – zawieraj cy 48 stwierdze dotycz cych
zaspakajania potrzeb psychofizycznych małego dziecka w codziennych sytuacjach, podczas
podstawowych form jego aktywno ci tj.Ś poznawania otoczenia, nawi zywania relacji
ze wiatem, zabawy, snu, czynno ci higienicznych oraz spo ywania pokarmu. Przy ka dym
stwierdzeniu rodzice mogli wybrać jedn z odpowiedzi, punktowanych odpowiednioŚ nigdy –
0pkt, rzadko – 1pkt, czasami – 2pkt, często – 3pkt, bardzo często – 4pkt. Najwy szy wynik
z całego badania mógł wynie ć ń92 punkty, a z poszczególnych podgrup stwierdze ,
dotycz cych ró nych form aktywno ci dziecka – 32 punkty.
Skala emocji pozytywnych (SEP) w opracowaniu M. Kossakowskiej, w której osoba badana
przypisywała ń5 emocjom pozytywnym (np. nadzieja, szczę cie, przyjemno ć, zapał itp.),
na skali od ń do 6, stopie

intensywno ć do wiadczania danej emocji w stosunku

do nowonarodzonego dziecka, gdzie ń dotyczyło do wiadczenia emocji w niewielkim
stopniu, a 6 do wiadczenie emocji w silnym stopniu.
Zgodnie

z

oczekiwaniami,

zaobserwowano

istotnie

wy szy

poziom

kompetencji

rodzicielskich w grupie kobiet oraz w grupie osób z wykształceniem wy szym. Wysoki
poziom wiedzy rodziców dodatnio korelował z aprobuj cym (pozytywnym) nastawieniem
do dziecka, tak e w ród kobiet oraz w ród osób z wykształceniem wy szym. Osoby te
przypisywały najwy sz

warto ć takim emocjom, jakŚ czuło ć, szczę cie, przyjemno ć

i wra liwo ć i wykazywały istotnie wy szy poziom kompetencji rodzicielskich. Warta
odnotowania jest równie negatywna (na granicy istotno ci statystycznej) korelacja poziomu
wiedzy ze skal emocji pozytywnych zaobserwowana w grupie osób z wykształceniem
podstawowym. Oznacza to,

e w tej grupie badanych wyst piło zjawisko odwrotne –
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im ni szy poziom wiedzy prezentowała dana osoba tym wy sze warto ci przypisywała
emocjom pozytywnym w stosunku do nowonarodzonego dziecka. Podczas prezentacji,
wyniki te zostan poddane szczególnej dyskusji.
Słowa kluczoweŚ wiedza rodziców o potrzebach małych dzieci, ustosunkowanie
do nowonarodzonego male stwa
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Sympozjum nr 67: KONCźPCJA JAKO CI YCIA OSÓB W KONTźK CIź OPIźKI
ZDROWOTNEJ
Organizator:
Ewa Wilczek-Ru yczka
Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych, Krakowska Akademia im. A. Żrycza
Modrzewskiego
Dyskutant:
Helena Wrona-Pola ska
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Streszczenie sympozjum:
Sympozjum „Koncepcja jako ci ycia osób w kontek cie opieki zdrowotnej” ma na celu
przedstawienie wyników bada
zdrowotnej, które okre laj

skierowanych na jako ć

integrację jako ci

ycia w kontek cie opieki

ycia ze wska nikami jako ci opieki

zdrowotnej. Koncepcje prezentowanych w sympozjum wyst pie obejmuj wybrane aspekty
mog ce determinować jako ć

yciaŚ własny wizerunek ciała, optymizm, umiejscowienie

kontroli zdrowia, przystosowanie do choroby nowotworowej, odkrywanie i zidentyfikowanie
na nowo własnego potencjału duchowego podczas muzykoterapii, relaksacje wzbogacone
wyobra eniami, daj ce poczucie siły i sprawczo ci oraz postawy lekarzy i pielęgniarek wobec
terminalnie chorych i eutanazji. W sympozjum poło ony zostanie nacisk na własny wizerunek
ciała u osób zdrowych wzmacnianie zasobów osobistych u chorych onkologicznie i postawy
pracowników medycznych wobec chorych.
Słowa kluczoweŚ jako ć ycia, opieka zdrowotna

515

Wyst pieniaŚ
1. Aleksandra Wieteska
Instytut Psychologii, Uniwersytet l ski w Katowicach
Źynamika zmian wizerunku ciała dorastaj cych dziewcz t i chłopców
2. Ewa Wilczek-Ru yczka
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Optymizm, umiejscowienie kontroli zdrowia u chorych z nowotworem
a przystosowanie psychiczne do choroby
3. Alicja żł bocka1, Agnieszka Gawor2
1

Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego

2

Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski

Postawy wobec eutanazji w ród personelu medycznego a do wiadczenia w opiece
nad terminalnie chorymi
4. Agnieszka Łuciuk-Wojczuk
Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego
Stowarzyszenie Wspierania Onkologii – Unicorn w Krakowie
Muzykoterapia w procesie odzyskiwania zdrowia przez pacjentów z chorobami
onkologicznymi

5. Celstyna Grzywniak
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Relaksacja jako metoda poprawiaj ca jako ć ycia chorych onkologicznie

Streszczenia wyst pie Ś
1. Aleksandra Wieteska
Źynamika zmian wizerunku ciała dorastaj cych dziewcz t i chłopców
Zaburzenia wizerunku ciała maj liczne negatywne konsekwencje dla dobrostanu i zdrowia
adolescentów. Nastolatkowie porównuj

swoje ciała z celebrytami, członkami rodziny
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i rówie nikami. Źorastaj cy chłopcy pragn być bardziej umię nieni a dorastaj ce dziewczęta
chc być szczuplejsze. Młodzi ludzie próbuj być bardziej atrakcyjni i wybieraj niezdrowe
zachowania takie jakŚ zrzucanie wagi, spo ywanie suplementów diety, uzale niaj ce
ćwiczenia i zwiększanie umię nienia. Celem prezentowanych bada była analiza wizerunku
ciała adolescencyjnych dziewcz t i chłopców w aspekcie emocjonalnym, poznawczym
i behawioralny. Przebadano adolescentów w trzech kategoriach wiekowychŚ wczesnej
adolescencji (pomiędzy 13-ń5 rokiem

ycia, N=224), rodkowej adolescencji (pomiędzy

16 a ń7 rokiem ycia, N=234), pó nej adolescencji (pomiędzy ń8 a 2Ń rokiem ycia, N=230).
adolescentówŚ Prezentowane badania przedstawiaj

wizerunek ciała adolescencyjnych.

Przeprowadzone badania pokazały, e wizerunek ciała dziewcz t jest ró ny do wizerunku
ciała chłopców. Źziewczęta i chłopcy tak e ró nie do wiadczaj swojego ciała we wczesnej,
redniej i pó nej adolescencji.
Słowa kluczowe: wizerunek ciała, niezadowolenie z wygl du dorastaj cych dziewcz t
i chłopców, dobrostan adolescentów

2. Ewa Wilczek-Ru yczka
Optymizm, umiejscowienie kontroli zdrowia u chorych z nowotworem a przystosowanie
psychiczne do choroby
Nowotwory nale

obecnie do coraz czę ciej występuj cych chorób. Jednocze nie rozwój

medycyny sprawia, e czas prze ycia się wydłu a. Chorzy w ró ny sposób przystosowuj się
do wiadomo ci ycia z rakiem. Tematem pracy była ocena umiejscowienia kontroli zdrowia
i optymizmu u chorych z nowotworem regionu głowy i szyi a przystosowanie psychiczne
do choroby nowotworowej. Celem pracy było poznanie poziomu umiejscowienia, optymizmu
i rodzajów przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej oraz ich wzajemnych
korelacji. W badaniach wykorzystano metodę sonda u diagnostycznego. Zastosowano
technikę ankiety. U yto kwestionariusza ankiety, który składa się z metryczki oraz trzech
wystandaryzowanych skal: Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia, Lista
Orientacji

yciowej oraz Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej.

Ankietowano 50 chorych z rakiem głowy i szyi. Badania potwierdziły, e ta grupa pacjentów
wykazuje zewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia oraz umiarkowany poziom
optymizmu. Najczę ciej przejawianym rodzajem przystosowania do choroby nowotworowej
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jest

duch

walki.

Istnieje

zale no ć

miedzy

umiejscowieniem

kontroli

zdrowia

a przystosowaniem psychicznym do choroby nowotworowej.
Słowa kluczoweŚ nowotwory głowy i szyi, umiejscowienie kontroli zdrowia, optymizm,
przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej

3. Alicja żł bocka, Agnieszka Gawor
Postawy wobec eutanazji w ród personelu medycznego a do wiadczenia w opiece
nad terminalnie chorymi
Nasz projekt badawczy dotyczy postaw wobec eutanazji, mierzonej Kwestionariuszem
Postaw wobec źutanazji autorstwa Alicji żłębockiej i Agnieszki żawor, w ród lekarzy
i pielęgniarek zatrudnionych na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach
onkologicznych (stykaj cych się w codziennej praktyce medycznej z terminalnie chorymi)
oraz personelu medycznego innych oddziałów-nie maj cego stałych kontaktów z osobami
umieraj cymi. Postawa mierzona była w trzech wymiarachŚ wsparcia informacyjnego, postaw
liberalnych oraz postaw konserwatywnych. Wszystkie badane grupy wykazuj silne poparcie
dla zachowa

pracowników słu by zdrowia zmierzaj cych do udzielania wsparcia

informacyjnego chorym oraz ich rodzinom. Ponadto lekarze i pielęgniarki, bez względu
na charakter pracy, preferuj postawy liberalne wobec eutanazji, wyra aj ce się w swobodzie
dokonywania wyboru w kwestii kontynuowania czy te zaprzestania leczenia (eutanazji
biernej). Istotne ró nice międzygrupowe odnotowano w trzecim wymiarzeŚ konserwatywnych
postaw wobec eutanazji. Najmniejsze poparcie dla takich postaw deklarowali lekarze
z oddziałów intensywnej opieki medycznej i onkologii, czym istotnie ró nili się od lekarzy
pracuj cych na innych oddziałach szpitalnych. Źalsza analizy pokazały, e indywidualne
do wiadczenia w opiece na terminalnie chorymi tak e ró nicuj postawy wobec eutanazji
nasilaj c postawy liberalne i redukuj c konserwatywne.
Słowa kluczoweŚ postawa wobec eutanazji, personel medyczny, opieka nad terminalnie
chorymi
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4. Agnieszka Łuciuk-Wojczuk
Muzykoterapia w procesie odzyskiwania zdrowia przez pacjentów z chorobami
onkologicznymi
Muzykoterapia w pracy z pacjentami dotkniętymi chorob nowotworow pełni funkcję terapii
wspomagaj cej tradycyjne leczenie onkologiczne. Muzyka oddziałuje na człowieka
wielowymiarowo

–

w

obszarach:

cielesnym

(psychosomatycznym), emocjonalnym

i duchowym. Mo e mieć działanie uspokajaj ce, relaksuj ce, koj ce, ale równie pobudzaj ce
i aktywizuj ce. żłówne pytanie badawcze w trakcie przeprowadzanych bada

po ród

pacjentów Unicornu dotyczyło poprawy jako ci ycia pacjenta pod wpływem celowego,
wielopoziomowego

oddziaływania

muzyk .

Inspiracj

powstania

programu

muzykoterapeutycznego wspomagaj cego proces leczenia były wyniki bada empirycznych
S. Taylor – teoria adaptacji poznawczej, teoria bramki bólowej R. Melzacka i P. Walla,
badania psychoonkologiczne K. Walden de żałuszko i M. Majkowicza, badania podejmuj ce
w tek duchowo ci po ród pacjentów onkologicznych I. Heszen-Niejodek, a tak e Program
Simontona – terapia walki z rakiem, skierowany do pacjentów z chorobami nowotworowymi
oraz logoterapia V. Żrankla. Program badawczy ma charakter bada jako ciowych – studium
przypadków, opierał się o trzy hipotezyŚ Hipoteza IŚ oddziaływanie muzykoterapeutyczne
wpływa na zmianę obrazu samego siebie. Hipoteza IIŚ zdobyte umiejętno ci w wyniku
czynnego udziału w sesjach muzykoterapeutycznych wpływaj na zwiększenie poczucia
samoskuteczno ci.

Hipoteza

IIIŚ

uczestnictwo

w

przeprowadzonych

zajęciach

muzykoterapeutycznych przyczynia się do zmian w zakresie systemu warto ci. W trakcie
bada

pojawiło się pytanie badawczeŚ jak badani oceniaj

mo liwo ć samodzielnego

wpływania na własne zdrowie. żrupa, na któr skierowane zostało oddziaływanie muzyk
liczyła ń2 osób, w badaniu zechciało wzi ć udział siedem osób w wieku od 4Ń-75 lat, sze ć
kobiet oraz jeden mę czyzna. Zostały wobec nich zastosowane metody muzykoterapii
receptywnej – słuchanie muzyki, aktywnej – improwizacja na instrumentach oraz techniki
relaksacyjne. Źane zebrane zostały metod

pretest-posttest. Źo bada

wykorzystano

kwestionariusz osobowy, kwestionariusz obrazu samego siebie, kwestionariusz poczucia
samoskuteczno ci i potrzeby wsparcia społecznego z zastosowaniem skali Likerta,
kwestionariusz nabytych umiejętno ci podczas sesji muzykoterapeutycznych oraz Listę
Warto ci Osobistych LWO Z. Juczy skiego, jak równie

Wielowymiarow

Skalę

Umiejscowienia Kontroli Zdrowia – MHLC (K. A. Wallston, B. S. Wallston, R. DeVillis).
Rezultatem bada w wyniku analizy wykresów jest potwierdzenie I i II hipotezy. III hipoteza
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ze względu na zbyt mał ilo ć osób i niemo no ć przeprowadzenia analizy statystycznej nie
została ani potwierdzona, ani odrzucona. Udział w sesjach muzykoterapeutycznych umo liwił
uczestnikom lepszy poziom funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego,
co przyczyniło się do zmniejszenia zachowa dysfunkcyjnych i podniesienia jako ci ycia.
Źziałanie skierowane na prze ycia estetyczne oraz intensywne doznania pozytywne
pozwoliły budować zasoby psychiczne oraz emocjonalne. Muzykoterapia pomaga na nowo
odkryć i zidentyfikować własny potencjał duchowy, daje sposobno ć otwarcia się
na wieloaspektowy rozwój własny, który u wiadomiony mo e stać się nadrzędnym celem
w yciu i nadać mu sens.
Słowa kluczoweŚ muzyka, proces zdrowienia, jako ć ycia, choroby nowotworowe

5. Celestyna Grzywniak
Relaksacja jako metoda poprawiaj ca jako ć ycia chorych onkologicznie
Wyst pienie ma na celu zaprezentowanie i omówienie metod relaksacyjnych, które mo na
wykorzystać u chorych onkologicznie. Prezentowane relaksacje będ
wyobra eniami, które daj

poczucie siły i sprawczo ci. Wyobra enia te s

wzbogacone
wzorowane

na metodzie stworzonej przez C. Simontona, która obecnie jest stosowana w wielu o rodkach
onkologicznych na całym

wiecie. Badania donosz ,

e jest skuteczna i opiera się

na prawdziwie holistycznym programie, odnosz cym się do wszystkich podstawowych sfer
ycia człowieka. Wyobra enia oparte na metodzie Simontona w poł czeniu z relaksacj mog
wzmocnić psychikę młodszych jak i starszych pacjentów onkologicznych. Wyst pienie
będzie składało się z dwóch czę ciŚ krótkiego wstępu teoretycznego oraz zaprezentowania
skrótowo relaksacji z wyobra eniami wg Simontona.
Słowa kluczoweŚ relaksacja, jako ć ycia, chorzy onkologicznie
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Sympozjum nr 68: PSYCHOLOGIA BźZPIźCZź STWA W OBLICZU WYZWA
WSPÓŁCZźSNO CI
Organizator:
Katarzyna Samol
Wy sza Szkoła Bezpiecze stwa z siedzib w Poznaniu
Dyskutant:
Krzysztof Kolecki
Poradnia Psychosomatyczna PROHOMINIS w Poznaniu

Streszczenie sympozjum:
Psychologii Bezpiecze stwa w ramach nauk o bezpiecze stwie naucza się i praktykuje
od dziesięcioleci a od kilkunastu lat z wci

wzrastaj c popularno ci . Jednak nikt jeszcze

w zadowalaj cy sposób nie zdefiniował precyzyjnie jej dziedziny, obszaru zainteresowania
oraz celów rozwojowych. Sympozjum podejmie próbę wstępnego zarysowania zagadnie
istotnych dla ka dej nowo wyłaniaj cej się dziedziny akademickich bada

i stosowa .

Przytoczone zostan dotychczasowe ujęcia tematu w literaturze polskiej i anglojęzycznej.
Zdefiniowana zostanie dziedzina Psychologii Bezpiecze stwa, opisane nauki dla niej bazalne,
oraz formuj ce jej humanistyczne korzenie zało enia filozoficzne. Przede wszystkim
zarysowane zostanie dwustronne podej cie do wyznaczania jej celów rozwojowych oraz
postawione zostan postulaty dla dalszego jej uprawiania.
Oprócz przyjrzenia się specyfice nauki, ukazane zostan jej praktyczne implikacje w zakresie
wybranych obszarów funkcjonowania człowieka.
Rozwa ania będ

dotyczyły zagadnienia poczucia bezpiecze stwa funkcjonariuszy żrup

Interwencyjnych Słu by Więziennej, w odniesieniu do pracy z przestępcami zaliczanymi
do tzw. „niebezpiecznych”. Przedstawione zostan

wybrane zagadnienia bezpo rednich

reakcji psychicznych w następstwie wydarzenia traumatycznego. Uwaga skupi się równie
na studentach kierunku bezpiecze stwa narodowego pod k tem ich inteligencji emocjonalnej
oraz jej zwi zku z ocen

jako ci

ycia. Poddany analizie zostanie tak e problem
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bezpiecze stwa w sieci, w kontek cie pytania „kim staje się człowiek online i jakie niesie
to skutki”?
Sympozjum podejmie próbę wstępnej analizy wybranych zagadnie w kontek cie Psychologii
Bezpiecze stwa.
Słowa kluczoweŚ psychologia bezpiecze stwa, implikacje praktyczne

Wyst pienia:
1. Krzysztof Kolecki
Poradnia Psychosomatyczna PROHOMINIS w Poznaniu
Zarys dziedziny, korzeni, celów i perspektyw rozwojowych Psychologii
Bezpiecze stwa
2. Andrzej Piotrowski
Wy sza Szkoła Bezpiecze stwa z siedzib w Poznaniu
Uniwersytet żda ski
Z osadzonymi niebezpiecznymi najbezpieczniej. Poczucie bezpiecze stwa
funkcjonariuszy żrup Interwencyjnych Słu by Wi ziennej
3. Ewa Misterska
O rodek Wczesnej Interwencji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
w Poznaniu
Bezpo rednie reakcje psychiczne w nast pstwie wydarzenia traumatycznego –
wybrane zagadnienia
4. Małgorzata Barto
Wy sza Szkoła Bezpiecze stwa z siedzib w Poznaniu
Człowiek online – bezpieczny w sieci?
5. Katarzyna Samol
Wy sza Szkoła Bezpiecze stwa z siedzib w Poznaniu
Inteligencja emocjonalna a jako ć

ycia studentów kierunku bezpiecze stwo

narodowe
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Krzysztof Kolecki
Zarys dziedziny, korzeni, celów i perspektyw rozwojowych Psychologii Bezpiecze stwa
Psychologii Bezpiecze stwa w ramach nauk o bezpiecze stwie naucza się i praktykuje
od dziesięcioleci a od kilkunastu lat z wci

wzrastaj c popularno ci . Jednak nikt jeszcze

w zadowalaj cy sposób nie zdefiniował precyzyjnie jej dziedziny, obszaru zainteresowania
oraz celów rozwojowych. Referat ten podejmie próbę wstępnego zarysowania tych zagadnie
istotnych dla ka dej nowo wyłaniaj cej się dziedziny akademickich bada i zastosowa .
Przytoczone zostan dotychczasowe ujęcia tematu w literaturze polskiej i anglojęzycznej.
Zdefiniowana zostanie dziedzina Psychologii Bezpiecze stwa, opisane nauki dla niej bazalne,
oraz formuj ce jej humanistyczne korzenie zało enia filozoficzne. Przede wszystkim
zarysowane zostanie dwustronne podej cie do wyznaczania jej celów rozwojowych oraz
postawione zostan postulaty dla dalszego jej uprawiania.
Słowa kluczoweŚ psychologia bezpiecze stwa, zarys dziedziny, perspektywy rozwoju

2. Andrzej Piotrowski
Z

osadzonymi

niebezpiecznymi

najbezpieczniej.

Poczucie

bezpiecze stwa

funkcjonariuszy żrup Interwencyjnych Słu by Wi ziennej
W strukturze organizacyjnej typowej jednostki penitencjarnej wyró nić mo emy kilka
podstawowych działów, m.in.Ś penitencjarny, ochrony, słu by zdrowia. Zapewnienie
porz dku i bezpiecze stwa le y w gestii działu ochrony Słu by Więziennej (SW).
Wykonywanie tych czynno ci w permanentnym kontakcie z osadzonymi powodować mo e
liczne sytuacje zagra aj ce bezpiecze stwu personeluŚ napa ci na funkcjonariuszyś agresję
fizyczn ś zbiorowe wyst pieniaś drastyczne przejawy podkultury więziennejś kontakt
z osobami zara onymi chorobami zaka nymiś konflikty między osadzonymi. Źo grupy
osadzonych stanowi cych du e zagro enie dla bezpiecze stwa instytucji penitencjarnych oraz
potencjalnie najbardziej agresywnych zaliczyć trzeba tak e tzw. „niebezpiecznych”, których
to rocznie jest około 4ŃŃ (Piotrowski, Królikowska, 2Ńńń). Ponad 7Ń% funkcjonariuszy
ochrony SW uwa a, e osadzeni z roku na rok staj się coraz bardziej brutalni (Piotrowski,
w druku). W celu podwy szenia poziomu bezpiecze stwa w 2ŃńŃ r. w ramach
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funkcjonowania działów ochrony Słu by Więziennej utworzone zostały etatowe grupy
specjalne – żrupy Interwencyjne Słu by Więziennej (żISW) ( ródło internetowe ń).
Aby sprawdzić, jaki jest poziom poczucie bezpiecze stwa w ród funkcjonariuszy żISW
(n=ń6, pozostałe dane na pro bę SW zostały utajnione) przeprowadzone zostało badanie
z wykorzystaniem Kwestionariusza Poczucia Bezpiecze stwa (KPB) Uchnasta. Postawiona
została hipoteza,

e funkcjonariusze maj cy na co dzie

kontakt z osadzonymi

„niebezpiecznymi” charakteryzować się będ ni szym poziomem poczucia bezpiecze stwa
w porównaniu z pozostałymi funkcjonariuszami działu ochrony oraz z osobami pracuj cymi
w zawodach cywilnych.
Hipoteza badawcza nie została potwierdzona. Żunkcjonariusze żISW uzyskali najwy sze
(niemal maksymalne) wyniki w KPB. Przy interpretacji wyników odwołano się
do specjalistycznego treningu psychofizycznego, jaki przechodz funkcjonariusze żI.
Słowa kluczoweŚ poczucie bezpiecze stwa, osadzeni niebezpieczni, personel penitencjarny

3. Ewa Misterska
Bezpo rednie reakcje psychiczne w nast pstwie wydarzenia traumatycznego – wybrane
zagadnienia
Sytuacje traumatyczne niemal u ka dego człowieka powoduj
gwałtown

wyra n , często bardzo

reakcję psychiczn . Natychmiastowa reakcja większo ci osób w sytuacji

bezpo redniego zagro enia

ycia lub zdrowia, lub bycia

wiadkiem takiego zdarzenia,

stanowi mieszankę reakcji odrętwienia, zagubienia, szoku czy wycofania. Mo liwe reakcje
fizyczne (min. dreszcze, bóle mię niowe, palpitacje serca, płytki oddech, zawroty głowy)
stanowi oznaki lęku, napięcia emocjonalnego lub silnego stresu. Objawy ostrej reakcji
na stres s naturalnym wyrazem radzenia sobie człowieka z przeci eniem psychicznym
następuj cym po konfrontacji z zagro eniem zdrowia i/lub ycia. Rozwinięcie się ostrego
zaburzenia stresowego wskazuje na nieadekwatnie zwiększon intensywno ć tych objawów.
Wczesne praktyczne i społeczne wsparcie oraz opieka psychospołeczna maj

charakter

profilaktyczny, a ich celem jest zapobieganie rozwojowi długoterminowych problemów
natury psychologicznej. Ich zakres uzale niony jest od intensywno ci objawów, stopnia,
w jakim one zakłócaj funkcjonowanie psychospołeczne pacjenta oraz czasu ich trwania
od wydarzenia traumatycznego.
524

Słowa kluczoweŚ trauma, ostra reakcja na uraz, zespół stresu pourazowego

4. Małgorzata Barto
Człowiek online – bezpieczny w sieci?
Internet i zwi zane z nim technologie s dynamicznie rozwijaj c się dziedzin , dlatego
wiedza o człowieku w kontek cie jego zale no ci od sieci ulega dezaktualizacji. Stale rosn ca
liczba napływaj cych informacji przytłacza poznawczego sk pca, w zwi zku z tym sprawa
bezpiecze stwa w Internecie zostaje przesunięta na drugi plan. Często budowanie wizerunku
poprzez publiczne prezentowanie ja-idealne, następuje kosztem fizycznego bezpiecze stwa
człowieka, jego to samo ci i poczucia własnej warto ci. Z drugiej strony Internet daje
poczucie anonimowo ci, co często intensyfikuje zachowania niepo dane, daj c nowe
mo liwo ci ich wyra enia. Kim staje się ączłowiek online" i jakie niesie to skutki? Celem
niniejszego referatu jest próba naszkicowania obrazu człowieka w sieci i uchwycenia zmian,
jakie pojawiaj się w kontek cie jego funkcjonowania online.
Mówi c o „człowieku online” nie mo emy ograniczać się tylko do wybranych sfer. U ywanie
Internetu wi e się z szeroko zakrojonymi zmianami funkcjonowania psychospołecznego –
poczynaj c od zmian w kontaktach społecznych, poprzez zmianę charakteru pracy czy
rozrywki, a po uczenie się. Badania nad zachowaniem człowieka w sieci z lat 8Ń. i 9Ń.
dezaktualizuj się, poniewa sam Internet zmienił się przez te lata, daj c wiele nowych
mo liwo ci komunikacyjnych. Bardzo wa nym nurtem w badaniach jest zagadnienie
komunikacji zapo redniczonej przez komputer (computer-mediated communication – CMC),
która w chwili obecnej jest głownie komunikacj za po rednictwem Internetu. Badania
wskazuj , e rozmowa ograniczona wył cznie do kontaktów za po rednictwem komputera nie
musi być bezosobowa, a wręcz przeciwnie, często dzięki niej dochodzi do szybkiego
tworzenia bardzo intymnych i osobistych zwi zków. W takich kontaktach zmniejsza się
znaczenie odległo ci osób komunikuj cych się, ich cech fizycznych (atrakcyjno ci), mniejsze
znaczenie ma równie

czas (asynchroniczno ć komunikacji), dodatkowo zwiększa się

poczucie anonimowo ci. Wymienione kwestie powoduj , e człowiek w sieci zachowuje się
i jest postrzegany inaczej ni w kontaktach bezpo rednich.
Bardzo wa nym zagadnieniem, które nale y równie
Antropolog Sherry Turkle zauwa a,

poruszyć, jest aspekt to samo ci.

e w Internecie ludzie maj
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mo liwo ć tworzenia

nowych, niezale nych od siebie to samo ci, które wpływaj na ich funkcjonowanie poza
Internetem. Badania wskazuj , e w kontaktach CMC ludzie czę ciej ujawniaj cechy, które
zazwyczaj ukrywaj , pokazuj c tym samym „Ja prawdziwe”. Źodatkowo przypisuj
pozytywne cechy partnerom rozmów i deklaruj chęć utrzymywania relacji. Osoby z grup
wykluczonych społecznie, dzięki kontaktom w sieci z podobnymi do siebie osobami, maj
poczucie przynale no ci, zwiększa się równie poziom samoakceptacji.
Poruszane wy ej kwestie nie wskazuj jednoznacznie na pozytywny b d negatywny wpływ
Internetu na funkcjonowanie jednostki. Wszystko zale y od sposobu korzystania
przez człowieka z mo liwo ci, jakie sieć daje. Źobrym obrazem całego zagadnienia jest
wła nie metafora „sieci”, która dla jednego będzie narzędziem do wykarmienia rodziny,
a dla drugiego pułapk , z której trudno się uwolnić.
Słowa kluczoweŚ psychologia Internetu, komunikacja przez Internet, człowiek w Internecie

5. Katarzyna Samol
Inteligencja emocjonalna a jako ć ycia studentów kierunku bezpiecze stwo narodowe
Pojęcie inteligencji emocjonalnej (Iź) najczę ciej jest definiowane jako integracja emocji
i intelektu oraz odnoszone do holistycznego modelu człowieka (żoleman, ń999). Pełni ona
funkcję adaptacyjn i „stanowi wyznacznik efektywno ci radzenia sobie z wymaganiami
ycia”

(Jaworowska,

Matczak,

2ŃŃ8,

s.

ń8).

Badanie,

zrealizowane

w

ramach

przygotowywanej pracy magisterskiej, ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie czy
wysoki poziom Iź, poprzez wpływ na funkcjonowanie człowieka, przekłada się na wy sze
poczucie satysfakcji yciowej.
Szczegółowy

zakres

działalno ci

empirycznej

znajduje

swoje

odzwierciedlenie

w następuj cych pytaniach badawczychŚ


Czy istnieje zwi zek między poziomem Iź a ocen poziomu jako ci ycia?



Czy istniej ró nice w zakresie poziomu Iź u kobiet i mę czyzn?



Czy istniej ró nice w zakresie oceny poziomu jako ci ycia u kobiet i mę czyzn?

W odniesieniu do problemów badawczych sformułowano następuj ce hipotezy badawczeŚ


Istnieje zwi zek między poziomem Iź a ocen poziomu jako ci ycia.



Istniej ró nice w zakresie poziomu Iź u kobiet i mę czyzn.
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Istniej ró nice w zakresie oceny poziomu jako ci ycia u kobiet i mę czyzn.

Badaniami zostali objęci studenci kierunku bezpiecze stwo narodowe, prowadzonego
w pozna skiej uczelni niepublicznej, w wieku 2ń-24 lat. Badanie zostało przeprowadzone
na próbie ńŃŃ osób.
Źo badania kwestionariuszowego u yto następuj cych narzędziŚ Kwestionariusz Inteligencji
źmocjonalnej (INTź), Skala Satysfakcji z

ycia (SWLS), Skala Satysfakcji z

ycia

x (SWLSx) – autorski kwestionariusz do badania jako ci ycia w wybranych dziedzinach,
przygotowany w celu przeprowadzenia analizy jako ciowej.
Źo analizy wyników zastosowano testy statystyczne umo liwiaj ce ocenę rozkładu wyników
(test Kołmogorowa-Smirnowa) oraz potwierdzenie lub odrzucenie hipotezy badawczej –
korelacja r-Pearsona oraz test U Manna-Whitneya, a tak e porównanie

rednich

arytmetycznych.
Uzyskane wyniki pozwalaj naŚ


potwierdzenie hipotezy badawczej dotycz cej zwi zku między poziomem Iź a ocen
poziomu jako ci ycia, w zakresie zwi zku między poziomem czynnika zdolno ci
do wykorzystywania emocji w celu wspomagania my lenia i działania (I Iź) a ocen
poziomu jako ci ycia (r=0,295; p<0,01);



potwierdzenie hipotezy zerowej, wskazuj cej, e ocena poziomu Iź u kobiet nie ró ni
się od oceny poziomu Iź u mę czyzn – czego dowodzi obliczona testem U MannaWhitneya warto ćŚ p>0,05;



potwierdzenie hipotezy zerowej, wskazuj cej na brak ró nic w ocenie poziomu jako ci
ycia u kobiet i mę czyzn – czego dowodzi obliczona testem U Manna-Whitneya
warto ćŚ p>0,05;



wyodrębnienie obszarów ycia, w zakresie których ocena jako ci jest zró nicowana
ze względu na płeć.

Przeprowadzone badania ukazuj

zwi zek

między poziomem

czynnika

zdolno ci

do wykorzystywania emocji w celu wspomagania my lenia i działania (I Iź) oraz ocen
poziomu jako ci ycia. Płeć nie jest czynnikiem ró nicuj cym poziom Iź oraz ogólny poziom
jako ci

ycia. Wpływa jednak na ocenę jako ci

ycia w wybranych obszarach

funkcjonowania.
Słowa kluczoweŚ inteligencja emocjonalna, jako ć ycia, bezpiecze stwo narodowe
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Sympozjum nr 69: FUNKCJE WYKONAWCZE U DZIECI – ROZWÓJ, ZNACZźNIź,
POMIAR
Organizator:
Sławomir Jabło ski
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dyskutant:
Adam Putko
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie sympozjum:
Sesja po więcona jest analizie roli wczesnej diagnozy i stymulacji rozwoju funkcji
wykonawczych w bli szej (uczenie się w szkole) i dalszej (rozwój osobisty i praca
zawodowa) perspektywie

yciowej człowieka. W zmieniaj cym się bardzo dynamicznie

współczesnym wiecie elastyczno ć w adaptacji do aktualnych warunków oraz samoregulacja
stosunków z otoczeniem stanowi kluczowe kompetencje dojrzałej osoby dorosłej. S one
bezpo rednio powi zane z jako ci

funkcji wykonawczych. W czasie sesji będziemy

poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób mo emy mierzyć poziom funkcji
wykonawczych u dzieci, jak przebiega ich rozwój oraz jakie znaczenie maj ró ne składniki
funkcji wykonawczych dla aktualnego i przyszłego funkcjonowania dziecka. Podstaw
dyskusji będ wyniki bada prowadzonych w Polsce w ostatnich latach.
Słowa kluczoweŚ funkcje wykonawcze, dzieci

Wyst pieniaŚ
1. Radosław Kaczan
Instytut Bada źdukacyjnych w Warszawie
Konstrukcja i wła ciwo ci Testu Pami ci Roboczej
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2. Radosław Kaczan, Piotr Rycielski
Instytut Bada źdukacyjnych w Warszawie
Pami ć robocza a osi gni cia typu szkolnego u dzieci 6 i 7-letnich
3. Anna Nowotnik
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Postawy rodzicielskie matek a gor ce i zimne funkcje wykonawcze u dzieci
w wieku przedszkolnym

4. Anna Orylska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej
Stymulacja funkcji wykonawczych u dzieci predysponowanych do ADHD
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez odpowiednie modelowanie
treningu poznawczego
5. Sławomir Jabło ski
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kontrola hamowania a cechy

rodowiska społecznego dzieci w wieku

przedszkolnym

Streszczenia wyst pie Ś
1. Radosław Kaczan
Konstrukcja i wła ciwo ci Testu Pami ci Roboczej
Test Pamięci Roboczej został przygotowany w ramach bada prowadzonych przez Instytut
Bada

źdukacyjnych. Na etapie przygotowania testu wyłoniono po trzy zadania ka de

odpowiadaj ce jednej z funkcji pamięci roboczej wyró nionej przez Klausa Oberauera
i współpracowników (2ŃŃŃ, 2ŃŃ3). W modelu tym wyró nia się trzy podstawowe funkcje
pamięci roboczejŚ (ń) funkcję przechowywania w trakcie przetwarzaniaś (2) funkcję
nadzoruj c ś (3) funkcje koordynuj c . Na etapie bada pilota owych sprawdzano na grupie
43 dzieci w wieku 6-7 lat wła ciwo ci tych dziewięciu zada . Następnie wyłoniono 6 zada
(po dwa na jedn

funkcje pamięci roboczej) o najlepszych charakterystykach. Zadania

te zostały wykorzystane w drugim pilota u na grupie 324 dzieci w wieku 6-7 lat.
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Do ostatecznej wersji testu weszły trzy zadania po jednym na ka d funkcje pamięci roboczej.
Zadanie pierwsze odnosi się do funkcji przechowywania w trakcie przetwarzania. Pomiar tej
funkcji odbywa się przy pomocy zadania okre lanego, jako zakres liczbowy. W zdaniu tym
dziecko musi policzyć na ka dej pokazywanej mu planszy piłki w okre lonym kolorze,
zignorować piłki w innym kolorze i zapamiętać t informacje. Zadanie drugie odnosi się
do funkcji nadzoruj cej pamięci roboczej. Pomiar tej funkcji odbywa się przy pomocy
zadania mierz cego umiejętno ć przeł czanie się dziecka pomiędzy dwoma rodzajami reakcji.
Zadanie trzecie odnosi się do funkcji koordynuj cej pamięci roboczej. Pomiar tej funkcji
odbywa się przy pomocy zadania mierz cego przestrzenn pamięć krótkotrwał .
Słowa kluczoweŚ Test Pamięci Roboczej, konstrukcja, wła ciwo ci

2. Radosław Kaczan, Piotr Rycielski
Pami ć robocza a osi gni cia typu szkolnego u dzieci 6 i 7-letnich
Pamięć robocz mo na opisać przy pomocy metafory centralnego systemu wykonawczego
lub centralnego procesora, który odpowiada nie tylko za przechowywanie informacji
i umieszczanie ich w pamięci trwałej, ale te za wszelkie operacje, które s wykonywane
na tym materiale. Test Pamięci Roboczej (TPR) składa się z trzech zada rozwi zywanych
przez dziecko na urz dzeniu z ekranem dotykowym. Ka de z zada

odpowiada jednej

z funkcji pamięci roboczej wyró nionej przez Klaus Oberauera: (1) funkcji przechowywania
w trakcie przetwarzaniaś (2) funkcji nadzoruj cejś (3) funkcji koordynuj cej. Przeprowadzono
badania na grupie 3ŃŃŃ dzieci w wieku 6 i 7 lat uczęszczaj cych do przedszkoli i do szkół
podstawowych. Zaobserwowano istotne zwi zki pomiędzy trzema funkcjami pamięci
roboczej

a

umiejętno ciami

w

zakresie

czytania,

pisania

oraz

umiejętno ciami

matematycznymi. Pamięć robocza była istotnym predyktorem poziomu umiejętno ci dzieci
nawet przy kontroli statusu społeczno-ekonomicznego rodziny dziecka, jego poziomu
inteligencji i wieku. W dyskusji przedstawione zostanie znaczenie pamięci roboczej
dla osi gnięć szkolnych oraz warto ć diagnostyczna wykorzystanego narzędzia (TPR).
Słowa kluczoweŚ pamięć robocza, osi gnięcia typu szkolnego, dzieci 6 i 7-letnie
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3. Anna Nowotnik
Postawy rodzicielskie matek a gor ce i zimne funkcje wykonawcze u dzieci w wieku
przedszkolnym
Celem proponowanego wyst pienia jest zaprezentowanie wyników bada własnych, które
podejmuj

problematykę społecznych uwarunkowa

ró nic indywidualnych w zakresie

funkcji wykonawczych (ŻW) u dzieci w wieku przedszkolnym. żłównym celem badania było
sprawdzenie, czy istnieje zwi zek pomiędzy postawami rodzicielskimi matek a poziomem
tzw. „gor cych” i „zimnych” ŻW u ich dzieci. Dotychczas nie przeprowadzono bada , które
dotyczyłyby zwi zków charakterystyk rodzicielskich z rozwojem zarówno „gor cego”,
jak i „zimnego” komponentu ŻW u dzieci. Postawiono ogóln
rodzicielska

matki

jest

czynnikiem

ró nicuj cym

poziom

hipotezę, i
funkcji

postawa

wykonawczych

u potomstwa.
W badaniach przeprowadzonych w trzech pozna skich przedszkolach udział wzięło 40 dzieci
w wieku od 3 do 4 lat wraz z matkami. Źo pomiaru ŻW dzieci zastosowano baterię testów
składaj c

się z: Dwuwymiarowego Testu Sortowania Kart w wersji rozszerzonej

(Hongwanishkul i in., 2005) i zadania Źzie -Noc (Gerstadt, Hong, Diamond, 1994) jako miar
tzw. „zimnych” funkcji wykonawczych oraz zada Hazard (Kerr, Zelazo, 2004) i Odroczony
Prezent (Kocha ska i in., ń996), które mierz

tzw. „gor cy” komponent funkcji

wykonawczych. Natomiast natę enie postaw rodzicielskich matek zmierzono za pomoc
Kwestionariusza Postaw Rodzicielskich M. Ziemskiej (1990) oraz Kwestionariusza Postaw
Rodzicielskich M. Plopy (2000).
Do analizy wyników zastosowano metodę analizy regresji. Uzyskane rezultaty pozwalaj
stwierdzić istnienie zwi zków pomiędzy postawami rodzicielskimi matek a poziomem
gor cych i zimnych ŻW u dzieci. Pozytywne postawy rodzicielskie wi

się z wy szym

poziomem ŻW u dzieci, natomiast postawy negatywne poci gaj za sob ni szy poziom
funkcjonowania wykonawczego u dzieci. Uzyskane wyniki mog

okazać się przydatne

z punktu widzenia diagnozy i identyfikowania dzieci z grup ryzyka zaburze funkcjonowania
poznawczego, przez co stanowić mog podstawę do konstruowania programów wczesnej
interwencji

i

działa

prewencyjnych

w

obszarze

oddziaływa

wychowawczych

i terapeutycznych dotycz cych relacji dziecko-rodzic.
Słowa kluczoweŚ postawy rodzicielskie matek, gor ce i zimne funkcje wykonawcze, dzieci,
wiek przedszkolny
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4. Anna Orylska
Stymulacja funkcji wykonawczych u dzieci predysponowanych do ADHD w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez odpowiednie modelowanie treningu
poznawczego
Cel bada . źmpirycznie została udowodniona mo liwo ć poprawy funkcjonowania
poznawczego u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez trening poznawczy. Obecnie kierunki
bada koncentruj się na problemach trwało ci wyników treningu oraz transferu jego efektów
na inne obszary funkcjonowania poznawczego oraz behawioralnego. Najnowszym jednak
nurtem bada jest optymalizacja wewnętrznego potencjału treningowego poprzez mo liwo ć
jego modelowania oraz wzmacniania, co ma kluczowe znaczenia dla terapii w okresie
wczesnodziecięcym (Klingberg, 2010). Trendy wiatowe podkre laj wagę diagnozy AŹHŹ
u dzieci w wieku przedszkolnym. Największym problemem dotycz cym diagnozy AŹHŹ
w tej grupie wiekowej jest zdiagnozowanie podtypu z deficytem uwagi wg DSM V. Wynika
to z faktu, i dynamiczny wzrost mo liwo ci podtrzymania uwagi zaczyna się dopiero
z rozpoczęciem 6 roku ycia (Barkley, ń997). Planowane badania maj na celu eksplorację
tych zagadnie , ze szczególnym uwzględnieniem relacji mierzalnego poziomu motywacji
z głównymi parametrami odwzorowuj cymi poziom funkcji pamięci operacyjnej (prędko ci
przetwarzania informacji, pojemno ci ) oraz powi za

pomiędzy pojemno ci

pamięci

operacyjnej a kontrol uwagi mog cymi wskazywać na przyszłe deficyty uwagi u dzieci.
Hipotezy. 1. Poprawa trenowanej funkcji pamięci operacyjnej odnotowana będzie
we wszystkich grupach treningowych, z tym, e wy sz dynamikę progresu odnotuj dzieci
poddane wzmocnieniom motywacji; 2. Trwało ć wyników poprawy trenowanej funkcji
pamięci operacyjnej odnotowana zostanie tylko w grupach poddanych wzmocnieniom
motywacji; 3. Odnotowany zostanie transfer efektów treningu pamięci operacyjnej na inne
funkcje poznawcze u dzieci przechodz cych trening poznawczy z tym,
ze wskazaniem na AŹHŹ będzie on bardziej zró nicowany ni

e u dzieci

u dzieci zdrowychś

4. W wyniku treningu poznawczego zostanie odnotowany wzrost poziomu inteligencji
mierzony Kolorowymi Matrycami Ravena, z tym, e większy wzrost będzie odnotowany
u dzieci poddanych wzmocnieniom motywacji.
Metodologia. Badania obejm

2 grupy dzieci kontroln

(N=6Ń – dzieci zdrowe) oraz

eksperymentaln (N=6Ń dzieci ze wskazaniem na AŹHŹ). Ka da z grup będzie podzielone
na dwie podgrupy aktywne (treningowe): ze wzmocnieniem motywacji (N=20),
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bez wzmocnienia (N=2Ń) oraz grupę pasywn (N=2Ń). Trening będzie trwał 8 tygodni 5 razy
w tygodniu po ń5 minut ka dego dnia.
Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki i społecze stwa. Wyniki bada powinny
stać się baz do dalszych bada

zarówno poznawczych, jak i klinicznych. W badaniach

poznawczych powinny być punktem odniesienia do pogłębionych bada nad rol motywacji
w treningach poznawczych, okre leniem potencjału poznawczego dzieci we wczesnym wieku
rozwojowym, antycypowaniem deficytów uwagi w wieku pó niejszym, wykorzystywania
metod psychofizjologicznych umo liwiaj cych obrazowanie mózgu na jego wczesnym etapie
rozwoju. W badaniach klinicznych efekty eksperymentu mog odegrać istotn rolę w zakresie
ł czenia komputerowego treningu poznawczego z leczeniem farmakologicznym.
Słowa kluczoweŚ pamięć robocza, trening poznawczy, motywacja, ADHD

5. Sławomir Jabło ski
Kontrola hamowania a cechy rodowiska społecznego dzieci w wieku przedszkolnym
Żunkcje wykonawcze pozwalaj

szybko i elastycznie dostosowywać się do zmiennych

warunków rodowiska dzięki hamowaniu nawykowych reakcji i podejmowaniu celowych
działa . Stanowi

więc podstawę jednej z najwa niejszych umiejętno ci człowieka.

Większo ć badaczy podziela pogl d,

e kontrola hamowania jest podstawow

funkcj

wykonawcz , która inicjuje i determinuje rozwój wszystkich funkcji wykonawczych. Pojawia
się ona bardzo wcze nie w rozwoju dziecka, bo około 3-4 roku ycia. Kontrolę hamowania
mo na ujmować na poziomie behawioralnym lub poznawczym. W pierwszym przypadku
oznacza ona powstrzymanie się od automatycznych lub wyuczonych zachowa

podczas

wykonywania jakiego zadania. W drugim stanowi mechanizm uwagi, który umo liwia
elastyczne przeł czanie się na ró ne bod ce, adekwatnie do zmieniaj cych się warunków
sytuacji zadaniowej (elastyczno ć poznawcza). Metod

najchętniej wykorzystywan

na wiecie do eksperymentalnego pomiaru kontroli hamowania u małych dzieci jest
Źwuwymiarowy Test Sortowania Kart. Celem badania było ustalenie czy wiek przedszkolny
mo e być uznany za okres intensywnego rozwoju kontroli hamowania oraz jakie cechy
rodowiska rodzinnego i edukacyjnego s kluczowe dla rozwoju tych kompetencji. Badanie
przeprowadzono w planie bada poprzecznych za pomoc Testu Sortowania Kart dla Źzieci
(polskiej eksperymentalnej metody opartej na zało eniach Źwuwymiarowego Testu
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Sortowania Kart) oraz kwestionariusza danych demograficznych wypełnianego przez
rodziców. W indywidualnych sesjach badawczych wzięło udział 53Ń dzieci w wieku od 3śŃ
do 7ś4 (26Ń dziewczynek i 27Ń chłopców). Wyniki potwierdziły, e wiek przedszkolny mo e
być uznany za okres intensywnego rozwoju kontroli hamowania, oraz

e poziom tej

kompetencji mo na wi zać z cechami rodowiska rodzinnego i edukacyjnego. Oznacza
to po pierwsze, e mo na monitorować poziom funkcji wykonawczych ju we wczesnych
okresach ich rozwoju, a bior c pod uwagę znaczenie tych funkcji dla dalszego rozwoju trzeba,
po drugie, upowszechnić w Polsce Test Sortowania Kart dla Źzieci jako narzędzie rutynowej
diagnozy psychologicznej.
Słowa kluczowe: funkcje wykonawcze, kontrola hamowania, Test Sortowania Kart
dla Źzieci, psychologia rozwoju człowieka
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Sympozjum nr 70: WIźLOASPźKTOWO Ć PRACY PSYCHOLOżÓW
W SŁU BACH MUNŹUROWYCH
Organizator:
Małgorzata ychli ska
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Dyskutant:
Jan Chodkiewicz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki

Streszczenie sympozjum:
Tematyka sympozjum dotyczy ró norodnych aspektów pracy psychologów w słu bach
mundurowych. Omówiona zostanie kwestia stresu zawodowego oraz stresu bojowego,
sposobów radzenia sobie oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom tych zjawisk.
Przedstawiony będzie program profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych w ród
ołnierzy. Zaprezentowane będ – w postaci poczucia koherencji – zasoby, jakimi mog się
poszczycić najodporniejsi. Przybli one zostan

kwestie terapii zaburze

powstałych

w wyniku traumatycznych do wiadcze .
Słowa kluczoweŚ słu by mundurowe, praca psychologa

Wyst pieniaŚ
1. Małgorzata ychli ska1, Marta Kutniewska-Kubik2
1

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

2

7 Szpital Marynarki Wojennej w żda sku

Zjawisko stresu bojowego – profilaktyka, objawy i formy pomocy
2. Jerzy Korzewski
Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE
Zastosowanie treningu regulacji emocji jako interwencji psychologicznej
dla pracowników słu b mundurowych
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3. Agnieszka Brokowska-Pigiel, Magdalena Petk
Morski Oddział Stra y żranicznej w żda sku
Program profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych w rodowisku
słu b mundurowych
4. Jacek Źoli ski
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Koherencja w pracy psychologa policyjnego w sytuacjach nadzwyczajnych
i działaniach kryzysowych słu b emergencyjnych
5. Marta Kutniewska-Kubik1, Małgorzata ychli ska2
1

7 Szpital Marynarki Wojennej w żda sku

2

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Leczenie zaburze depresyjno-l kowych w ród pacjentów zwi zanych zawodowo
ze słu bami mundurowymi

Streszczenia:
1. Małgorzata ychli ska, Marta Kutniewska-Kubik
Zjawisko stresu bojowego – profilaktyka, objawy i formy pomocy
Słu ba wojskowa, szczególnie poza granicami kraju jest nieustannie zwi zana z działaniami
w sytuacjach ekstremalnych, traumatycznych, wykraczaj cych poza ramy zwykłych ludzkich
do wiadcze . Stres bojowy wg Crocka to zespół reakcji psychologicznych, fizjologicznych
oraz

zachowa

lub skierowanej

alarmowych
przeciwko

i

obronnych

ołnierzowi

organizmu

agresji.

wobec

Stanowi

on

sytuacji

zagro enia

„normaln ”

reakcj

na „nienormaln ” sytuację, tak , która przekracza mo liwo ci adaptacyjne jednostki. Często
towarzyszy ołnierzom w sytuacjach ekstremalnych, na polu walki. Istotnym elementem
adaptacji do ekstremalnych warunków jest wieloaspektowe szkolenie ołnierzy, w tym nauka
zarz dzania stresem poprzez edukację, a więc wiedzę na temat objawów, konsekwencji
i sposobów radzenia sobie. Stres bojowy ma dwojaki wpływ na działania ołnierzy. W stresie
bojowym ołnierze mog przejawiać pozytywne zachowania o charakterze adaptacyjnym
lub dysfunkcjonalne. Wiadomo,
bezpiecze stwu i

e skutki do wiadcze

yciu człowieka mog

traumatycznych, zagra aj cych

przyczynić się do powstawania zaburze
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potraumatycznych – ASD, PTSŹ. Obok zaburze potraumatycznych obserwuje się równie
zaburzenia depresyjne, lękowe, agresję, izolację społeczn , a

do my li i tendencji

samobójczych. Odreagowanie psychologiczne jest istotnym aspektem profilaktyki zaburze
potraumatycznych. Słu y temu tzw. piramida pomocy psychologicznej, gdzie podstaw jest
samopomoc, radzenie sobie ze stresem, nabyte umiejętno ci odreagowywania stresu poprzez
psychologiczn pomoc kole e ska oraz wsparcie społeczne ze strony kolegów, przeło onych
i innych osób, po formy grupowe odreagowania psychologicznego – defusing, debriefing,
terapia. Aktualne badania naukowe dowodz , i
zaburze

najbardziej skuteczne metody terapii

potraumatycznych, to terapia poznawczo – behawioralna metod

przedłu onej

ekspozycji E. Foa oraz EMDR.
Słowa kluczoweŚ stres bojowy, zaburzenia potraumatyczne, terapia

2. Jerzy Korzewski
Zastosowanie

Treningu

Regulacji

Emocji

jako

interwencji

psychologicznej

dla pracowników słu b mundurowych
żłównym celem referatu jest prezentacja metody i mo liwo ci zastosowa

klinicznych

programu interwencyjnego – Treningu Regulacji Emocji do poprawy radzenia sobie
ze stresem zwi zanym z prac
zostan

u pracowników słu b mundurowych. Przedstawione te

podstawowe wyniki bada

interwencyjn , finansowanych ze

naukowych weryfikuj cych przedstawian

metodę

rodków na naukę w latach 2ŃŃ6-2007 jako projekt

badawczy nr 1 H01F 047 30.
W ostatnich latach coraz mocniej podkre la się potrzebę projektowania interwencji
dotycz cych stresu (Stress Management Interventions – SMI), w oparciu o przekonanie,
e skuteczne programy zarz dzania stresem zmniejsz jego szkodliwe skutki i poprawi
osobisty i zawodowy dobrostan. Interwencje zarz dzania stresem w miejscu pracy ł cz teorię
i praktykę kliniczn w dziedzinach psychologii, psychologii zdrowia i psychologii pracy.
Trening Regulacji źmocji został skonstruowany w oparciu o istniej ce programy
interwencyjne stosowane w celu pomocy pracownikom w radzeniu sobie ze stresem
zawodowym. Opisywany jest w kontek cie konstruktów regulacji emocji i emocjonalnej
pracy, jako powi zanych ze sob zjawisk. Pojęciem emocjonalnej pracy okre la się sposób
radzenia sobie pracownika z własnymi emocjami oraz z emocjami innych osób, z którymi
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pracownik będzie miał kontakt podczas wykonywania swojej pracy. Teoria regulacji emocji
zdefiniowana jako „procesy, za pomoc których osoby wpływaj na to jakie maj emocje,
kiedy je maj , jak prze ywaj i wyra aj te emocje”, stanowi podstawę dla zrozumienia
mechanizmów emocjonalnej pracy.
Typowa sesja TRź rozpoczyna się od krótkiej relaksacji, prowadzonej pod kierunkiem
trenera, polegaj cej na rozlu nieniu ciała i swobodnym oddychaniu. Słu y to ułatwieniu
odczuwania

napływaj cych

wra e

i

stopniowemu

osi ganiu

stanu

odprę enia.

W pocz tkowym etapie treningu, który zale nie od gotowo ci i mo liwo ci osoby mo e
obejmować od jednej do paru sesji, wystarczy dopuszczanie pojawiaj cych się my li, emocji
i dozna

poprzez ich akceptację i stosunkowo bierne „przygl danie” się im. Stopniowo,

zwykle po 1-2 sesjach, mo e to przechodzić w proces polegaj cy na u wiadamianiu sobie
tego, co się do wiadcza i w narracyjny opis pojawiaj cych się dozna . W dalszej czę ci
treningu uczestnik rozwija umiejętno ci swobodnego i płynnego pod ania za strumieniem
pojawiaj cych się dozna . Trener pomaga osobie do wiadczaj cej poprzez empatyczne
prowadzenie. Po rozpoznaniu konkretnej emocji lub my li zwi zanej z doznaniem cielesnym
i uwolnieniu się od niej poprzez regulację, zwykle następuje powrót do swobodnego oddechu
i bierne czekanie na inne pojawiaj ce się doznania. Je li samo u wiadomienie sobie, czym s
pojawiaj ce się w umy le i w ciele doznania, wyra enie ich w słowach oraz ich regulacja nie
daj

po danej zmiany w ich do wiadczaniu, trener-terapeuta pomaga w przemianie

nieadaptacyjnych sposobów reagowania emocjonalnego.
W wyniku stosowania treningu oczekiwane jest nauczenie uczestników trzech zasad pracy
z emocjamiŚ ich wiadomo ci, regulacji i transformacji. To z kolei ma spowodować zmianę
subiektywnego odbioru sytuacji stresowych i prowadzić do spadku napięcia emocjonalnego
i poziomu dystresu. Oczekiwanym efektem jest zmiana funkcjonowania osoby wyra aj ca się
np. w lepszym doborze i stosowaniu strategii radzenia sobie, by umo liwić dominację
bardziej aktywnych i adaptacyjnych sposobów radzenia sobie.
Słowa kluczoweŚ trening regulacji emocji, pracownik słu b mundurowych

539

3. Agnieszka Brokowska-Pigiel, Magdalena Petk
Program profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych w rodowisku słu b
mundurowych
Stra żraniczna jest jednolit umundurowan i uzbrojon formacj utworzon na mocy
Ustawy z dnia ń2 pa dziernika ń99Ń r. o Stra y żranicznej do ochrony granicy pa stwowej
na l dzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego. Aktualnie formacja bierze udział
w „Pilota owym programie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
w słu bach mundurowych”. Źziałania realizuj zapisy Narodowego Programu Profilaktyki
i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015. Jest to pierwszy projekt
profilaktyczny realizowany wspólnie przez Pa stwow Agencję Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych, Ministerstwo Obrony Narodowej (Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej
ds. Przeciwdziałania Uzale nieniom w Armii oraz andarmerię Wojskow ), Stra żraniczn ,
Pa stwow Stra Po arn , Policję oraz Centralny Zarz d Słu by Więziennej. Pierwsze prace
nad programem rozpoczęto w 2ŃńŃ roku. Zrealizowano badanie w oparciu o jednolity
kwestionariusz dotycz ce postaw i opinii na temat alkoholu w rodowisku słu by/pracy
na próbie 5ŃŃŃ osób. Raport z przeprowadzonych bada okazał się niezadowalaj cyŚ wci
ńŃ% respondentów twierdzi, i

istnieje problem alkoholowy w ich miejscu pracy.

Funkcjonariuszom i pracownikom brak jest rzetelnej wiedzy na temat działania alkoholu,
a z metod „interwencji alkoholowej” wobec podwładnych korzysta zaledwie 23% kadry
kierowniczej. W kwietniu 2Ńń3 roku odbyła się konferencja w Ministerstwie Zdrowia
dotycz c planowanych działa . źfektem współpracy przedstawicieli słu b mundurowych
oraz Pa stwowej Agencji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych jest „Pilota owy
program profilaktyki alkoholowej” oraz „Zasady postępowania wobec funkcjonariusza
w sytuacji podejrzenia o problem alkoholowy”. Celem programu jest zwiększenie
wiadomo ci funkcjonariuszy i pracowników oraz przeło onych w zakresie skutków
u ywania alkoholu, a tak e redukcję ilo ci i częstotliwo ci u ywania alkoholu w miejscu
pracy, jak i poza ni oraz dostęp do ró norodnych form pomocy. Bior c pod uwagę fakt,
i u ywanie alkoholu w miejscu pracy jest zawsze wykroczeniem przeciwko obowi zuj cym
przepisom prawnym oraz normom społecznym, problemy wynikaj ce z u ywania alkoholu
w miejscu pracy nale y uznać za niezwykle istotne, a proponowany program profilaktyczny
spostrzegać mo emy jako jeden (pierwszy) ze sposobów działania na rzecz poprawy obecnej
sytuacji.
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Słowa kluczoweŚ problem alkoholowy, słu by mundurowe, profilaktyka i rozwi zywanie
problemu

4. Jacek Źoli ski
Koherencja w pracy psychologa policyjnego w sytuacjach nadzwyczajnych i działaniach
kryzysowych słu b emergencyjnych
Kierowanie się logik

podczas organizacji zada

psychologa policyjnego wynikaj cych

z Rozporz dzenia 428 Komendanta żłównego Policji


Poczucie koherencji w psychologicznym profilowaniu działa

sprawców czynów

zabronionych.


Poczucie koherencji podczas organizowania pomocy psychologicznej ofiarom
kataklizmów i klęsk na przykładzieś „Białego szkwału na Mazurach”ś w 2ŃŃ7 roku.



Przykłady radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych ludzi z poczuciem koherencji.

Słowa kluczoweŚ psycholog policyjny, koherencja, słu by emergencyjne, sytuacje trudne,
działania nadzwyczajne

5. Marta Kutniewska-Kubik, Małgorzata ychli ska
Leczenie zaburze

depresyjno-l kowych w ród pacjentów zwi zanych zawodowo

z słu bami mundurowymi
Studium przypadku dotyczy trzech pacjentów leczonych w Oddziale Psychiatrycznym oraz
Stresu Bojowego i Zaburze źmocjonalnych 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Oddział Stresu
Bojowego został utworzony w 2ŃŃ9 roku i realizował opiekę psychoterapeutyczn wobec
pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, zwi zanymi ze stresem i pod postaci somatyczn
do 2013 roku Źwa spo ród opisywanych przypadków dotycz pacjentów leczonych metod
psychoterapii grupowej a następnie psychoterapii indywidualnej oraz farmakoterapii, jeden
za

dotyczy chorego korzystaj cego z opieki

wiadczonej w ramach Oddziału

Psychiatrycznego, gdzie ł czono terapię indywidualn i farmakoterapię. Studia przypadków
oparte s na analizie rozwoju i procesie leczenia trzech mę czyzn, którzy zwi zani byli
z prac zawodow w policji, więziennictwie oraz wojsku.
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Omawiaj c istotę pracy w słu bach mundurowych nale y mieć na uwadze do wiadczany
przez nich permanentnie stres. Od ołnierzy, policjantów stra aków, ratowników, słu by
więziennej wymaga się ci głej mobilizacji sił nie tylko fizycznych, ale równie
i psychicznych. W ród prezentowanych przypadków osób zawodowo zwi zanych z słu bami
mundurowymi w wyniku pracy wi

cej się z nara eniem własnego bezpiecze stwa i ycia

oraz innych osób rozwinęły się zaburzenia o charakterze depresyjno-lękowym. Zaburzenia
te w tym przypadku rozumie się jako skutek traumatycznych prze yć zwi zanych
z aktywno ci zawodow .
Skuteczno ć prowadzonych oddziaływa

trudna jest do jednoznacznej oceny. Częstym

problemem pracy terapeutycznej w tej grupie chorych jest przetrwały charakter powstałych
zaburze
procesem

depresyjno-lękowych. źfekty terapii wskazuj , jak trudnym i wymagaj cym
jest

leczenie

zaburze

depresyjno-lękowych

będ cych

skutkiem

wielu

traumatycznych prze yć. Istotnym byłoby stworzenie modelu terapii dla takich pacjentów,
uwzględniaj cych specyfikę zaburzenia i jego genezę.
Słowa kluczowe: depresja, zaburzenia lękowe, słu by mundurowe
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Sympozjum nr 71: MECHANIZMY REGULACJI EMOCJI – TEORIA, BADANIA
I PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNA
Organizator:
Tomasz Czub
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dyskutant:
Aleksandra Jasielska
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie sympozjum:
W ostatnim dziesięcioleciu intensywnie wzrasta zainteresowanie psychologów pojęciem
regulacji emocji. Wraz z przyrostem wiedzy na temat roli emocji w organizacji zachowania
człowieka, istotne znaczenie zaczęto przypisywać mechanizmom wewnętrznym, które
pozwalaj jednostkom wpływać na to, jakie maj emocje, kiedy je maj , jak ich do wiadczaj
i jak je okazuj (żross, ń999). Procesy regulacji emocji traktowane s obecnie jako jeden
z głównych

elementów

samoorganizacji

umysłu

i

warunków

satysfakcjonuj cego

funkcjonowania (Siegel, ń999). Z tego względu przedmiotem szczególnego zainteresowania
badaczy s przebieg i uwarunkowania rozwoju mechanizmów regulacji emocji oraz skutki
zakłóce i dysfunkcji w zakresie regulacji emocji.
Mimo du ego zainteresowania badaczy i przyrostu liczby publikacji, pojęcie regulacji emocji
nie ma ustabilizowanego znaczenia. Współwystępuj w psychologii ró ne ujęcia teoretyczne
oraz ró ne propozycje dotycz ce zakresu tego pojęcia. Powstaj te kolejne metody badania
i pomiaru

mechanizmów

opracowywane s

regulacji

emocji.

W

obrębie

praktyki

psychologicznej

zarówno programy wspomagania rozwoju mechanizmów regulacji,

jak i udzielania pomocy osobom cierpi cym z powodu trudno ci w zakresie regulacji emocji.
Przedmiotem wyst pie

w zakresie prezentowanego sympozjum mog

być problemy

teoretyczne, wyniki bada , metody pomiaru oraz strategie interwencji psychologicznej,
dotycz ce mechanizmów regulacji emocji.
Słowa kluczoweŚ mechanizmy regulacji emocji, samoorganizacja umysłu
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Wyst pieniaŚ
1. Paweł Jankowski
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kompetencje

w

zakresie

modyfikowania

stanów

emocjonalnych

a wykorzystywane strategie regulacji emocji

2. Tomasz Czub
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Strategie regulacji emocji a statusy to samo ci
3. Marzena Rusanowska1, Izabela Krejtz2, Paweł Holas3, John B. Nezlek4
1

Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie

2

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej

3

Uniwersytet Warszawski

4

College of William and Mary

Wielko ć renicy a obci enie poznawcze i ekspozycja na bodziec emocjonalny
4. Andrzej Rynkiewicz
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Żizjologiczne wska niki Pobudzenia źnergetycznego i Napi ciowego
5. Remigiusz Szczepanowski
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Modelowanie procesów

wiadomych

i

nie wiadomych

afektywnym przy u yciu teorii detekcji sygnałów
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w

przetwarzaniu

Streszczenia wyst pie Ś
1. Paweł Jankowski
Kompetencje w zakresie modyfikowania stanów emocjonalnych a wykorzystywane
strategie regulacji emocji
Wyst pienie stanowi prezentację wyników bada dotycz cych wzajemnych relacji między
poszczególnymi aspektami kompetencji w zakresie regulacji emocji. W badaniach udział
wzięły 967 osób, w wieku od ń4 do 2Ń lat, z czego kobiety stanowi 5ń,ń% (494 osób),
natomiast mę czy ni 48,9% badanych (473 osób). Wszystkie przebadane osoby to uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych, przy czym 7ń6 uczęszczało do technikum lub szkoły zawodowej
a 25ń osób, to uczniowie liceów ogólnokształc cych. W badaniach zastosowano dwa
narzędzia słu ce do pomiaru ró norodnych aspektów regulacji emocji. Pierwszym z nich jest
Kwestionariusz Regulacji Emocji (Emotion Regulation Questionnaire) autorstwa Grossa
i Johna (2ŃŃ3). Autorzy narzędzia w jego konstrukcji odwołuj się do procesualnego ujęcia
regulacji emocji zaproponowanego przez żrossa (ń998). W jego skład wchodz dwie skale
okre laj ce zakres wykorzystywania przez jednostkę strategii regulacji emocji, do owych
strategii zalicza się ponowna ocena poznawcza (reappraisal) i tłumienie (suppression).
Źrugie z zastosowanych narzędzi to Kwestionariusz Trudno ci w Regulacji źmocji
(Difﬁculties in Emotion Regulation Scale) autorstwa żratz i Roemer (2ŃŃ4). Narzędzie
zostało skonstruowane na podstawie przeprowadzonej przez autorki analizy literatury
dotycz cej regulacji emocji. Zawiera 6 skal, z których ka da słu y do pomiaru jednego z
sze ciu aspektów kompetencji w zakresie regulacji emocji. Podjęty problem badawczy mo na
okre lić jako próba empirycznej weryfikacji relacji między poszczególnymi aspektami
kompetencji odpowiadaj cych za regulację emocji a korzystaniem z okre lonych strategii
regulacji. Poddawane testowaniu hipotezy ustalono w oparciu o analizę modeli stanowi cych
podstawę dla konstruowania narzędzi wykorzystanych w badaniach. Wyniki wskazuj na
czę ciowe potwierdzenie stawianych hipotez. W szczególno ci nale y zwrócić uwagę
na zwi zki ł cz ce zdolno ć do identyfikacji i wiadomo ć emocji ze strategi ponownej
oceny poznawczej. Mimo niereprezentatywnej próby, na której przeprowadzono badania,
wyniki ukazuj

interesuj ce relacje między narzędziami badaj cymi regulacje emocji

z odmiennych perspektyw. Ponadto uzyskane rezultaty mog stanowić podstawę do refleksji
nad teoretyczn trafno ci zastosowanych metod badawczych.
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Słowa kluczoweŚ kompetencje, modyfikowanie stanów emocjonalnych, strategie regulacji
emocji

2. Tomasz Czub
Strategie regulacji emocji a statusy to samo ci
W ostatnim dziesięcioleciu intensywnie wzrasta zainteresowanie psychologów pojęciem
regulacji emocji. Wraz z przyrostem wiedzy na temat roli emocji w organizacji zachowania
człowieka, istotne znaczenie zaczęto przypisywać mechanizmom wewnętrznym, które
pozwalaj jednostkom wpływać na to, jakie maj emocje, kiedy je maj , jak ich do wiadczaj
i jak je okazuj (żross, ń999). Procesy regulacji emocji traktowane s obecnie jako jeden
z głównych

elementów

samoorganizacji

umysłu

i

warunków

satysfakcjonuj cego

funkcjonowania (Siegel, ń999). Z tego względu przedmiotem szczególnego zainteresowania
badaczy s przebieg i uwarunkowania rozwoju mechanizmów regulacji emocji oraz skutki
zakłóce i dysfunkcji w zakresie regulacji emocji.
Mimo du ego zainteresowania badaczy i przyrostu liczby publikacji, pojęcie regulacji emocji
nie ma ustabilizowanego znaczenia. Współwystępuj w psychologii ró ne ujęcia teoretyczne
oraz ró ne propozycje dotycz ce zakresu tego pojęcia. Powstaj te kolejne metody badania
i pomiaru

mechanizmów

opracowywane s

regulacji

emocji.

W

obrębie

praktyki

psychologicznej

zarówno programy wspomagania rozwoju mechanizmów regulacji,

jak i udzielania pomocy osobom cierpi cym z powodu trudno ci w zakresie regulacji emocji.
Przedmiotem wyst pie

w zakresie prezentowanego sympozjum mog

być problemy

teoretyczne, wyniki bada , metody pomiaru oraz strategie interwencji psychologicznej,
dotycz ce mechanizmów regulacji emocji.
Słowa kluczowe: strategie regulacji emocji, statusy to samo ci

3. Marzena Rusanowska, Izabela Krejtz, Paweł Holas, John B. Nezlek
Wielko ć renicy a obci enie poznawcze i ekspozycja na bodziec emocjonalny
Badania pupilometryczne wskazuj ,

e rozszerzenie

renicy koreluje z obci eniem

poznawczym, a tak e zale y od bod ców emocjonalnych. W badaniu okulograficznym
poł czyli my obci enie poznawcze z informacj
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afektywn . Wykazali my,

e zmiany

w wielko ci

renicy odpowiadały obci eniu poznawczemu, a tak e zwi zane były

z rodzajem bod ca emocjonalnego.
Słowa kluczoweŚ rozszerzenie

renicy, obci enie poznawcze, ekspozycja na bodziec

emocjonalny

4. Andrzej Rynkiewicz
Żizjologiczne wska niki Pobudzenia źnergetycznego i Napi ciowego
Najbardziej popularne klasyczne koncepcje afektu podkre lały, e ka de zjawisko afektywne
da się opisać za pomoc dwóch uniwersalnych wymiarówŚ Pobudzenia i Przyjemno ci.
Od samego pocz tku pozostawała jednak w tpliwo ć, czy wymiary te s całkowicie jednolite.
Pojęcie Przyjemno ci bardzo szybko zostało rozwarstwione w koncepcji Pozytywnego
i Negatywnego Afektu, a pojęcie Pobudzenia rozdzielono na Pobudzenie źnergetyczne (PE)
i Pobudzenie Napięciowe (PN). Zainteresowanie badaczy zaczęło się koncentrować wokół
zagadnienia niezale no ci owych podwymiarów. Charakterystyka teoretyczna wskazuje,
e Pobudzenie źnergetyczne ł czy się z mobilizacj

do wymagaj cej wysiłku pracy,

a Pobudzenie Napięciowe narasta w obliczu zagro enia. Z tego względu mo na oczekiwać,
e ka dy rodzaj pobudzenia doprowadzi do zwiększenia mo liwo ci i wydajno ci organizmu,
ale poprzez inny mechanizm fizjologiczny. W szczególno ci Pź mo na wi zać z aktywno ci
współczulnej czę ci autonomicznego układu nerwowego odpowiedzialnej za przygotowanie
organów wewnętrznych do wysiłku. Natomiast PN powinno wykazywać zwi zek
z aktywno ci

układu przywspółczulnego, który pełni funkcję kontroln

i powstrzymuje

od działania, ale jest w stanie uwolnić szybko zasoby energetyczne w sytuacjach nagłych.
W badaniu za pomoc zestawów zdjęć z systemu IAPS oraz muzyki wzbudzano dwa rodzaje
nastroju (smutny i pogodny) tak, eby uzyskać grupę o zró nicowanym poziomie Pź i PN.
Następnie ka da osoba pod wpływem nastroju wykonywała zadanie poznawcze, w czasie
którego rejestrowano sercowo-naczyniowe wska niki pobudzenia współczulnego (PźP)
i przywspółczulnego (RSA). Analiza korelacyjna potwierdziła oczekiwania. Zmiana
w zakresie Pź wywołana procedur
długo ci PźP, czyli zmian

wzbudzania nastroju była skorelowana ze zmian

aktywno ci współczulnej, a zmiana w zakresie PN była

skorelowana ze zmian amplitudy RSA regulowan przez układ przywspółczulny. Wynik ten
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oznacza, e u podło a obu wymiarów afektywnych charakteryzuj cych pobudzenie afektywne
mog le eć odrębne mechanizmy fizjologiczne.
Słowa kluczoweŚ pobudzenie energetyczne, pobudzenie napięciowe

5. Remigiusz Szczepanowski
Modelowanie procesów wiadomych i nie wiadomych w przetwarzaniu afektywnym
przy u yciu teorii detekcji sygnałów
We współczesnych badaniach naukowych emocji wyra nie rysuje się pogl d, e emocje
i wiadomo ć wchodz

ze sob

w interakcje. W szczególno ci podkre la się fakt,

e wzajemne relacje między wiadomo ci i emocjami s rezultatem aktywno ci ludzkiego
mózgu (Źamasio, 2ŃŃŃ). Źane neurobiologiczne wskazuj

równie ,

e w przypadku

przetwarzania bod ców afektywnych nale y uwzględnić hierarchię procesów zwi zanych
ze wzbudzeniem emocji jako procesów pierwotnych, metareprezentacje emocji w mózgu,
jak równie wzi ć pod uwagę przekształcenia mentalne, które będ dokonywane w obrębie
tych reprezentacji, prowadz c do u wiadamiania wiedzy o napływaj cych bod cach
afektywnych. Przykładowo okazuje się, e wiadoma kontrola nakierowana na regulację
odpowiedzi afektywnych mo e być charakteryzowana poprzez modulacyjny wpływ obszarów
korowych na aktywno ć neuronaln

ciała migdałowatego (Szczepanowski, 2Ńń3).

W przypadku oddziaływania wiadomo ci i reprezentacji emocji istotn kwesti staje się
równie

okre lenie, w jaki sposób reprezentacja emocji jest preferowana w dostępie

do wiadomo ci. Potencjalnym czynnikiem wyja niaj cym preferencje tre ci afektywnych
w dostępie do wiadomego do wiadczenia mo e być progowy charakter w spostrzeganiu
emocji, sugeruj cy, e w przypadku bod ców afektywnych istnieje pewien latentny próg,
który oddziela stany umysłowe wiadome od nie wiadomych. W niniejszej pracy dokonano
weryfikacji powy szych hipotez badawczych w oparciu o serię bada

maskowania

wzrokowego, w których osoby badane miały do wykonania zadania percepcyjne
dyskryminacji ekspresji mimicznych warunkach wymuszonego wyboru, wyra aj c przy tym
subiektywne odczucia pewno ci detekcji. Aby uchwycić

wiadome i nie wiadome

mechanizmy przetwarzania emocji, uwzględniaj c w tym interakcyjno ć oraz progowo ć
przetwarzania,

posłu ono

się

teori

detekcji

sygnałów

(Szczepanowski,

2Ńń4).

W szczególno ci w analizie zjawisk wiadomych i nie wiadomych u yto hierarchicznego
modelu detekcji sygnałów oraz modelu progowego Krantza. W pracy wykazano, e teoria
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detekcji sygnałów na bazie analizy ocen pewno ci pozwala uj ć wewnętrzn podmiotow
wiedzę badanych typu „wiem,

e wiem” i w ten sposób wygenerować obiektywn

charakterystykę detekcji bod ców afektywnych, uwzględniaj c w tym subiektywny aspekt
spostrzegania emocji. W trakcie prezentacji przedstawione zostan wyniki modelowania
eksperymentów maskowania wzrokowego wspieraj ce tezę, e modele detekcji sygnałów
mo na wykorzystać nie tylko do prostego ujmowania

wiadomo ci jako zdolno ci

dyskryminacji afektu, ale do pojmowania wiadomo ci emocji jako rezultatu interakcyjno ci
struktur poznawczych

i

afektywnych,

realizuj cych

wiadom

metapoznawanie.
Słowa kluczoweŚ przetwarzanie afektywne, teoria detekcji sygnałów
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kontrolę, czy te

Sympozjum nr 72: DORADZTWO KARIźRY OŹPOWIźŹZI NA SZYBKIź
ZMIANY WIATA ZAWOŹÓW, PRACY I BźZROBOCIA
Organizator:
Bohdan Ro nowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dyskutant:
Czesław Noworol
Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie

Streszczenie sympozjum:
Tak jak podkre lono w temacie zjazdu obecnie jeste my wiadkami gwałtownych zmian.
Zmiany te s szczególnie dotkliwe w wiecie zawodów, pracy i bezrobocia (Ba ka, 2ŃŃ7).
Zmieniaj się nie tylko warunki, ale i sama natura zjawisk. Znacznie ogranicza to przydatno ć
starych teorii i praktyki doradztwa zawodowego i otwiera drogę nowym podej ciomŚ
mikrodoradztwa, doradztwa kariery, doradztwa karier nieci głych, rozmytej zatrudnialno ci.
Proponujemy przegl d nowych idei i zjawisk by zachęcić psychologów-praktyków
do korzystania z nich a badaczy do oparcia się na nowych modelach teoretycznych i podjęcia
nowych wyzwa .
Słowa kluczoweŚ kariera, doradztwo

Wyst pieniaŚ
1. Bohdan Ro nowski, Paweł Kot
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Poczucie własnej skuteczno ci w ró nych rolach yciowych i jego transfer w nowe
obszary
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2. Adam Biela, Dorota Kornas-Biela
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zawodoznawstwo psychologiczne jako podstawa doradztwa kariery w XXI w.
3. Czesław Noworol
Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Rozmyta zatrudnialno ć efektywnym predyktorem tranzycji absolwentów na
rynek pracy
4. Włodzimierz Trzeciak
NFDK Warszawa-Kraków
Źziałania Narodowego Żorum Źoradztwa Kariery wobec wyzwa współczesnego
rynku pracy
5. Sylwiusz Retowski1, Lucyna Lau2
1

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

2

Centrum Integracji Społecznej, Łobez

Uczestnictwo długotrwale bezrobotnych w programie pomocowym realizowanym
przez

Centrum

Integracji

Społecznej

–

konsekwencje

psychologiczne

i behawioralne

Streszczenia wyst pie Ś
1. Bohdan Ro nowski, Paweł Kot
Poczucie własnej skuteczno ci w ró nych rolach yciowych i jego transfer w nowe
obszary
Zgodnie

z

teori

poznawczo-społeczn

przekonanie o

własnej

skuteczno ci jest

podstawowym konstruktem maj cym wpływ na efektywno ć działania człowieka (Cervone
& Pervin, 2ŃŃ9). Wskazuje się na istnienie przekona o własnej skuteczno ci na ró nym
poziomie ogólno ci (Bandura, 2001; Schwarzer, Jerusalem, 1995). Przedmiotem kontrowersji
jest zagadnienie poziomu ogólno ci przekonania o własnej skuteczno ci (Caprara i in., 2011).
W niniejszym opracowaniu postanowiono dokonać analizy struktury pojęcia skuteczno ci
własnej i zbadać mechanizm jego przenoszenia w nowe sfery ycia.
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W tym celu przeprowadzono dwie serie bada . Pierwsza na ń62 studentach stworzon
na potrzeby bada metod do pomiaru uogólnionej własnej skuteczno ci oraz specyficznych
przekona o własnej skuteczno ci w głównych rolach yciowych wyznaczonych przez Supera
(ń99Ń). Metoda była modyfikacj kwestionariusza Scharzera i Jerusalema (1995).
Zastosowane analizy konfirmacyjne potwierdziły dopasowane do trójstopniowej struktury
przekona o własnej skuteczno ci (zgodnie z koncepcj architektury systemu poznawczego
Minskiego).

Zaobserwowano

mediacyjn

rolę

przekona

na

poziomie

ogólnym

dla przewidywania swojej skuteczno ci w nowych obszarach aktywno ci.
Słowa kluczoweŚ poczucie własnej skuteczno ci, nowe obszary aktywno ci

2. Adam Biela, Dorota Kornas-Biela
Zawodoznawstwo psychologiczne jako podstawa doradztwa kariery w XXI wieku
W warunkach ci głego powstawania nowych zawodów i zwi zanych z nimi nowymi
stanowiskami pracy, psychologia musi wypracować nowe podstawy metodologiczne
doradztwa kariery dla młodzie y, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wy szych oraz
osób, które chc pracować w innym zawodzie ni dotychczas wykonywany. Takich podstaw
mo e dostarczyć zawodoznawstwo o podstawach psychologicznych. Źyscyplina ta mo e
zostać okre lona jako zawodoznawstwo psychologiczne. Źyscyplina ta zakłada permanentn
analizę sytuacji lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego rynku pracy
pod k tem zapotrzebowa

na nowe zawody. W

lad za tym zapotrzebowaniem winna

postępować analiza psychologiczna konkretnych stanowisk dla ka dego z tych zawodów,
która ustali profile wymaga w zakresie funkcjonowania na tych stanowiskach. Tego rodzaju
metodologia obejmuje równie stanowiska pracy w znanych zawodach, lecz w których
zmieniły się technologie pracy lub systemy organizacji pracy, co oznacza, i z cał pewno ci
dla tych stanowisk pracy nale y przeprowadzić now

analizę dokonuj c aktualizacji

wymaga niezbędnych do pracy na tych stanowiskach w nowych warunkach organizacyjnych
i technologicznych. Żaktycznie bowiem od zaktualizowanych wymaga co do kompetencji
i sprawno ci pracowniczych mo na planować doradztwo kariery dotycz ce indywidualnych
osób, które s podmiotami ka dego procesu poradnianego w psychologii.
Słowa kluczoweŚ zawodoznawstwo psychologiczne, doradztwo kariery
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3. Czesław Noworol
Rozmyta zatrudnialno ć efektywnym predyktorem tranzycji absolwentów na rynek
pracy
Rozmyta zatrudnialno ć jest zło on kategori psychologiczn wyra aj c warto ć jednostki
na rynku pracy, której wyznacznikiem mo e być atrakcyjno ć dla pracodawcy. Żunkcja
przynale no ci do tej kategorii wyra a stopie

intensywno ci takich cech jednostki,

jak np. zainteresowania zawodowe, uzdolnienia, kompetencje, motywacja osi gnięć itp.
Zastosowanie heurystyk kategorii rozmytych pozwala na precyzyjne okre lenie, w jakim
stopniu cechy te pokrywaj się z wymaganiami pracodawcy, co mo e mieć znaczenie nie
tylko dla efektywno ci zatrudnienia absolwenta, ale równie dla oceny efektów uczenia się.
Słowa kluczoweŚ rozmyta zatrudnialno ć, efektywno ć zatrudnienia

4. Włodzimierz Trzeciak
Źziałania Narodowego Żorum Źoradztwa Kariery wobec wyzwa współczesnego rynku
pracy
Przedmiotem wyst pienia będzie geneza i działania Narodowego Żorum Źoradztwa Kariery,
które powstało jako dobra praktyka w projekcie KE European Guidance Forum
i zapocz tkowało rozwój podobnych instytucji w Unii źuropejskiej. Podkre lona zostanie rola
psychologów – doradców kariery w rozpoznawaniu, walidacji i po wiadczaniu kompetencji
nieformalnych i poza formalnych osobom z do wiadczeniem zawodowym. Problematyka
ta jest jedn z kluczowych form wychodzenia z kryzysu i przeciwdziałania bezrobociu.
Słowa kluczoweŚ Narodowe Forum Doradztwa Kariery, psycholog-doradca kariery

5. Sylwiusz Retowski, Lucyna Lau
Uczestnictwo długotrwale bezrobotnych w programie pomocowym realizowanym przez
Centrum Integracji Społecznej – konsekwencje psychologiczne i behawioralne
Celem przeprowadzonych bada

było sprawdzenie, jak uczestnictwo w programie

pomocowym realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej wpływa na uczestnicz ce
w nim osoby długotrwale bezrobotne. Przeprowadzone badanie miało charakter podłu ny
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(2 etapy bada w przypadku ka dego z uczestników). Zbadano 78 uczestników programu
realizowanego przez powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Łobzie. W badaniach u yto
szereg standardowych metod, m.in. Kwestionariusz Nadziei na Sukces oraz Skalę Wiary
w żrę o Sumie Zerowej. Oprócz tego u yto autorskie metody do pomiaru przekona osób
bezrobotnych dotycz cych wiary w sprawiedliwo ć wiata, roszczeniowo ci wobec pa stwa,
poczucia zatrudnialno ci, poczucia odpowiedzialno ci za wyj cie z bezrobocia oraz
preferowanej perspektywy czasowej.
Badania tylko czę ciowo potwierdziły, e pomiędzy dwoma etapami bada zaszły istotne
zmiany w przekonaniach osób długotrwale bezrobotnych. Jednocze nie przeprowadzone
analizy wykazały, e istotnym predyktorem podjęcia pracy po zako czeniu programu okazały
się deklarowana gotowo ć do podejmowania działa , poczucie odpowiedzialno ci za wyj cie
z bezrobocia, wiara w sprawiedliwo ć

wiata, dominacja przyszło ciowej perspektywy

czasowej oraz podwy szony poziom nadziei na sukces.
Z przeprowadzonych bada

wynika,

e udział w długotrwałym programie pomocowym

u czę ci uczestników zmienia ich przekonania w korzystnym kierunku. Uzyskane wyniki
sugeruj , e niektóre z tych przekona maj istotny zwi zek z realn popraw swojej sytuacji
yciowej (podjęcie pracy). Kształtowanie odpowiednich postaw u osób poszukuj cych pracy
jest wa nym aspektem pomocy instytucjonalnej zwiększaj cym szanse na wyj cie
z bezrobocia.
Słowa kluczoweŚ długotrwale bezrobotni, program pomocowy, Centrum Integracji
Społecznej
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SESJE TEMATYCZNE
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Sesja tematyczna nr 1: PSYCHOLOżIA ZARZ ŹZANIA A MORALNO Ć I źTYKA
W ORGANIZACJACH
Prowadz cyŚ
źl bieta Kasprzak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wyst pieniaŚ
1. źl bieta Kowalczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Psychologiczne

aspekty

zarz dzania

ró norodno ci

w

organizacjach

biznesowych
2. Zofia Kabzi ska
Uniwersytet Łódzki
Proporcja kobiet a konflikt i wyniki w zespołach pracowniczych
3. Beata Bajcar1, Jolanta Babiak2
1

Politechnika Wrocławska

2

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Ukryte teorie przywództwa organizacyjnego i politycznego – struktura
i uwarunkowania
4. Małgorzata Źobrowolska
Uniwersytet l ski w Katowicach
Perspektywa zarz dzania a dysfunkcyjne zachowania organizacyjne i inne
patologie w pracy osób zatrudnionych w elastycznych formach
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5. źl bieta Sanecka1, 2, Lidia Baran2
1

Gimnazjum nr 11 w Katowicach

2

Uniwersytet l ski w Katowicach

Makiawelizm i subkliniczna psychopatia a oszustwa akademickie
6. Marta Znajmiecka-Sikora, Bogna K dzierska
Polskie Towarzystwo Psychologiczne o/Łód
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Postawa wobec ycia a oszukiwanie na studiach

Streszczenia wyst pie Ś
1. źl bieta Kowalczyk
Psychologiczne aspekty zarz dzania ró norodno ci w organizacjach biznesowych
żłównym

celem

wyst pienia

jest

zaprezentowanie

teorii

i

praktyki

zarz dzania

ró norodno ci w organizacjach biznesowych z perspektywy psychologii organizacji.
W wyst pieniu zostanie przeanalizowaneŚ


czym jest zarz dzanie ró norodno ci ,



jakie s główne problemy natury psychologicznej zwi zane z wykorzystaniem tego
podej cia,



jakie s główne obszary zarz dzania ró norodno ci w skali Polski i globalnej,



jakie s do wiadczenia z implementacji tego podej cia w topowych organizacjach.

Referat skoncentruje się na takich obszarach ró norodno ci jak osobowo ć, wiek, rodzaj.
Ró norodno ć jest niew tpliwie wielk szans dla organizacji, przyczyniaj c się do jej
kondycji i pozycji na rynku, ale istniej

pewne pułapki natury psychologicznej, które

utrudniaj skuteczne jej wprowadzenie do praktyki organizacyjnej. S nimi m.in. stereotypy
i deformacje poznawcze. Sukces biznesowy zale y od sposobu pokonywania tych barier oraz
od tego na ile cał organizacja zaakceptuje zasady zarz dzania ró norodno ci .
Słowa kluczoweŚ zarz dzanie ró norodno ci , organizacje biznesowe
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2. Zofia Kabzi ska
Proporcja kobiet a konflikt i wyniki w zespołach pracowniczych
Wzrastaj cy udział kobiet w europejskim rynku pracy wskazuje na potrzebę zbadania wpływu
tego czynnika na funkcjonowanie zespołów pracowniczych i współczesnych organizacji.
Teoria roli społecznej (Eagly, 1987, za: Eagly, Wood, Źiekman, 2ŃŃŃ) sugeruje, e pewne
charakterystyczne dla kobiet, cechy i umiejętno ci społeczne, mog mieć wpływ na istotne
procesy grupowe, takie jak komunikacja, współpraca i konflikt. W badaniu przetestowano
zwi zek pomiędzy proporcj kobiet w zespołach pracowniczych, a wynikami osi ganymi
przez te zespoły. Ustalono tak e, czy konflikt jest zmienn po rednicz c w tej relacji. Próba
badawcza składała się z 65 oddziałów bankowych (285 pracowników). Uzyskane wyniki
wskazuj , e odsetek kobiet w zespole pracowniczym jest negatywnie zwi zany z nasileniem
konfliktów, zarówno tych dotycz cych wykonywanego zadania, jak i tych odnosz cych się
do relacji pomiędzy pracownikami. Potwierdzono równie , e konflikt dotycz cy zadania
w pełni po redniczy w pozytywnej relacji pomiędzy proporcj kobiet a wynikami osi ganymi
przez zespół. Nie stwierdzono istotnego zwi zku pomiędzy konfliktem dotycz cym relacji
a osi ganymi przez zespoły wynikami.
Słowa kluczoweŚ płeć, konflikt, zespoły pracownicze, wyniki

3. Beata Bajcar, Jolanta Babiak
Ukryte

teorie

przywództwa

organizacyjnego

i

politycznego

–

struktura

i uwarunkowania
Ukryte teorie przywództwa (Implicit Leadership Theories, ILTs) zyskuj coraz większe
znaczenie w wyja nianiu sposobu percepcji i atrybucji cech i zachowa liderów (Lord, Foti,
ŹeVader, ń984). Nawi zuj c do koncepcji poznawczej kategoryzacji Rosch (ń978) ukryte
teorie przywództwa s

zorganizowane hierarchicznie. Na najwy szym poziomie ludzie

kategoryzuj innych jako przywódców lub nie-przywódców. Na poziomie podstawowym
obserwatorzy poznawcze atrybucje cech lidera s dokonywane w zale no ci od kontekstu
społecznego (np. przywódca organizacyjny, dowódca wojskowy, lider polityczny itp.),
poprzez porównanie konkretnego bod ca z prototypem w danej kategorii. Na poziomie
najni szym kategoryzacja liderów odbywa się poprzez przywoływanie do pamięci
konkretnych osób, które obserwator traktuje jako reprezentantów danej kategorii (Lord, Żoti,
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DeVader, 1984). Model ukrytych teorii przywództwa obejmuje osiem głównych
charakterystyk kojarzonych z terminem przywódca/liderŚ wra liwo ć, po więcanie się,
tyrania, charyzma, atrakcyjno ć, męsko ć, inteligencja i siła (Offermann, Kennedy, Wirtz,
1994). W tym zakresie wykryto nieliczne ró nice w strukturze ukrytych teorii przywództwa
przypisywanych mened erom i liderom politycznym. Podjęto równie próbę identyfikacji
i konfirmacji czynnikowej struktury ukrytych teorii przywództwa (n=7ńŃ). Na podstawie
dotychczasowych bada przyjęto zało enie, e przypisywanie liderom konkretnych cech jest
funkcj

osobowo ciowych

i

poznawczych

charakterystyk

obserwatorów.

Rezultaty

przeprowadzonych bada (n=389) wykazały, e ró nice w ukrytych teoriach przywództwa s
determinowane przez poznawcze charakterystyki obserwatorów (jak, zło ono ć poznawcza,
potrzeba domknięcia poznawczego oraz wybrane style poznawcze itp.). Wykazano równie
nieliczne zale no ci między ró nicami osobowo ciowymi obserwatorów, m.in. w modelu
Wielkiej Pi tki i w „mrocznych” cech osobowo ci (Dark Triad; Paulhus, Williams, 2002),
a sposobami kategoryzacji przywódców politycznych i organizacyjnych (n=434).
Słowa kluczoweŚ ukryte teorie przywództwa, koncepcja poznawczej kategoryzacji

4. Małgorzata Źobrowolska
Perspektywa zarz dzania a dysfunkcyjne zachowania organizacyjne i inne patologie
w pracy osób zatrudnionych w elastycznych formach
Wyst pienie ma na celu prezentację nieetycznych zachowa

zarówno w kontek cie

organizacyjnym, jak i indywidualnych cech pracowników zatrudnionych w elastycznych
formach. W celu poznania dysfunkcji i patologii w miejscu pracy Autorka przeprowadziła
badania w ród 2ń8Ń pracowników nale cych do dziewięciu wybranych grupŚ osób
zatrudnionych na zastępstwo zgodnie z art. 25 § ń kodeksu pracyś zatrudnionych tymczasowo
w znaczeniu Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2ŃŃ3r.
(Źz.U.Ń3.ń66.ń6Ń8)ś samozatrudnionych lub prowadz cych własn działalno ć gospodarcz
w znaczeniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalno ci gospodarczejś
telepracowników zgodnie z art. 675 i następne kodeksu pracyś zatrudnionych na czas
okre lony zgodnie z art. 25 §ń kodeksu pracyś zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu
pracy zgodnie z art. 292 § ń kodeksu pracyś pracuj cych na umowę cywilno-prawn
na podstawie swobody umów tj. art. 353ń § ń kodeksu cywilnegoś zatrudnionych w ramach
prac sezonowych zgodnie z art. 25 § ń kodeksu pracyś oraz podejmuj cych zatrudnienie w
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ramach ekonomii społecznej, do której zaliczonoŚ spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy,
spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarz dowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2ŃŃ3 r. o po ytku publicznym i wolontariacie
(Dz. U. z dnia 29 maja 2ŃŃ3 r. z pó n. zm.). Autorka podsumowuje badania implikacjami
praktycznymi dla zarz dzania zasobami ludzkimi, nowatorskimi w kwestii diagnozy
i prewencji patologii w pracy, w tym mobbingu, uwzględniaj c kwestię formalno-prawn ,
psychospołeczn

oraz

wymienionych

w

modelu

badawczym

zmiennych

ró nic

indywidualnych sprzyjaj cych dysfunkcyjnym zachowaniom organizacyjnym. Autorka
podkre la utrudnienia organizacyjne elastycznych rozwi za

kadrowych, takie jak brak

systemów kształcenia, brak polityki i procedur przeciwdziałaj cych zachowaniom
nieetycznym w pracy, mnogo ć stron kontraktu, brak jednoznacznego pracodawcy,
co utrudnia oznaczenie odpowiedzialno ci i identyfikację ródła zachowa

nieetycznych,

szczególnie w sytuacji nakładania się ró norakich kultur moralnego postępowania: agencji
zatrudnia, firmy u ytkownika oraz pracowników. Problemy podkre lane przez Autorkę
w kwestii wła ciwych tj. po danych zachowa

z uwagi równie

wskazuj

trudno ci

na

zło ono ć

natury

fenomenu,

na styl zarz dzania,

metodologiczne

zwi zane

z operacjonalizacj i pomiarem oraz bariery psychologiczne.
Słowa kluczoweŚ perspektywa zarz dzania, dysfunkcyjne zachowania organizacyjne,
elastyczne formy zatrudnienia

5. źl bieta Sanecka, Lidia Baran
Makiawelizm i subkliniczna psychopatia a oszustwa akademickie
W prezentowanym badaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o relacje między
subkliniczn psychopati oraz makiawelizmem a jawn i utajon postaw wobec oszustw
akademickich, a tak e częstotliwo ci

popełniania ró nego rodzaju form nieuczciwo ci

akademickiej przez studentów. Wybór takiej tematyki badawczej podyktowany był tym,
e we wcze niejszych badaniach, prowadzonych w obszarze psychologii osobowo ci, badano
jedynie relacje między makiawelizmem i subkliniczn psychopati a często ci popełniania
oszustw akademickich oraz jawn

postaw

wobec nich, której pomiaru dokonywano

za pomoc kwestionariuszy samoopisowych (Bloodgood, Turnley, Mudrack, 2009; Menon,
Sharland, 2011; Williams, 2002; Williams, Nathanson, Paulhus, 2006; Nathanson, Paulhus,
Williams, 2ŃńŃ). Wyniki tych bada

wskazuj
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na to,

e makiawelizm i psychopatia

subkliniczna stanowi

dobre predyktory oszustw akademickich. W dotychczasowych

badaniach nie podjęto natomiast eksperymentalnej próby analizy ró nic w zakresie jawnej
i utajonej postawy wobec oszustw akademickich w ród makiawelicznych i psychopatycznych
jednostek. Co więcej, niewiele wcze niejszych bada koncentrowało się na porównywaniu
Procedury Utajonych Skojarze

Relacyjnych (IRAP) i Testu Utajonych Skojarze

(IAT)

jako metod słu cych do pomiaru ró nic indywidualnych w zakresie postaw utajonych
(np. Barnes-Holmes, Murtagh, Barnes-Holmes, Stewart, 2010, Cullen, Barnes-Holmes, 2008).
W niniejszym badaniu przyjęto następuj ce hipotezy badawczeŚ


Istniej

istotne statystycznie ró nice pomiędzy jawn

i utajon

postaw

wobec

oszustw akademickich, a tak e często ci ich popełniania, w zale no ci od poziomu
makiawelizmu i subklinicznej psychopatii oraz kierunku studiów.


Makiawelizm, subkliniczna psychopatia i postawy (jawna oraz utajona) wobec
oszustw akademickich s predyktorami deklarowanej często ci popełniania oszustw
akademickich.



Jawna i utajona postawa wobec oszustw akademickich s
pomiędzy makiawelizmem i psychopati

subkliniczn

moderatorami relacji

a deklarowan

często ci

popełniania oszustw akademickich.


Wyst pi

istotne statystycznie ró nice dotycz ce obserwowanych zale no ci,

gdy utajona postawa badana będzie za pomoc IAT lub IRAP.
Badanie podzielone zostało na dwa etapy – w obydwu uczestniczyć będ studenci kierunków
humanistycznych (pedagogiki i prawa). Liczebno ć obydwu grup badawczych wyniesie
20 osób. Badanie odbywa się indywidualnie w laboratorium badawczym. Badani najpierw
wykonuj

test IRAP, a następnie wypełniaj

kwestionariusza samoopisowe – Skalę

Makiawelizmu (MACH IV), Trójczynnikow

Skalę Psychopatii (TriPM) autorstwa

Christophera Patricka oraz test IAT. Kwestionariusze dotycz ce oszustw akademickich
(pomiar postawy jawnej oraz często ci popełniania oszustw akademickich) zaplanowano
na koniec, aby nie sugerować uczestnikom, jaki jest cel badania.
Słowa kluczoweŚ makiawelizm, subkliniczna psychopatia, oszustwa akademickie
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6. Marta Znajmiecka-Sikora, Bogna K dzierska
Postawa wobec ycia a oszukiwanie na studiach
Oszukiwanie podczas studiów – tzn. ci ganie na egzaminach, przepisywanie prac, itd.
wydaje się jednym z najpowa niejszych problemów polskiego systemu edukacyjnego. Skala
zjawiska jest powszechna i dotyczy uczniów czy studentów na całym wiecie, jednak poziom
ci gania w Polsce jest niepokoj cy – w The Economist w pa dzierniku 2ŃŃ5 (The Economist,
2ŃŃ5), wskazano, e ci ganie w krajach źuropy rodkowo-Wschodniej przyjmuje najwy szy
na wiecie poziom, a Polska wyró nia się nawet na tle swoich s siadów.
Badania, w których dokonywano porówna
e poziom oszukiwania w źuropie

międzynarodowych, potwierdzaj

niestety,

rodkowej jest najwy szy, w tym szczególnie wysoki

w Polsce (Rocha, Teixeira, 2006, za: Preiss i in., 2Ńń3). Najnowsze analizy porównawcze
wskazuj , e do ró nych form oszukiwania na studiach przyznaje się w Polsce ok. 70%
studentów (Preiss i in., 2013).
Oznacza to, e studenci bardzo często w sytuacji lęku i poczucia konieczno ci sprostania
wymaganiom – sięgaj po niedozwolone rodki i wybieraj mo liwo ć zdobycia lepszej
oceny mniejszym wysiłkiem, nawet kosztem łamania norm społecznych czy prawnych.
Jednocze nie w społecze stwie polskim

ci ganie bardzo często jest warto ciowane

pozytywnie, tzn. odbierane jako przejaw sprytu i zaradno ci, a słowo „ ci ganie” oznaczaj ce
studenck /uczniowsk nieuczciwo ć nie ma, w przeciwie stwie do chocia by angielskiego
cheating pejoratywnego wyd więku.
Autorki postawiły sobie pytanie, czy tak powszechne akceptowanie oszukiwania podczas
studiowania jest wyrazem szerszego kryzysu moralnego i wi e się z dominacj postawy
konsumpcyjnej w ród młodego pokolenia Polaków. Przedmiotem prezentacji jest analiza
zwi zków Postawy Mieć lub Być z tendencj do oszukiwania na studiach.
Prezentowane wyniki s czę ci szerszych bada , które na gruncie polskim wydaj się
pierwsz

prób , obok ogólnej oceny skali zjawiska, poszukiwania zwi zków ró nych

zmiennych z tendencj do oszukiwania podczas studiów. Badania zrealizowano na przełomie
2Ńń2/2Ńń3r. w grupie studentów kierunków humanistycznych oraz biznesowo-menad erskich
– Wydział Nauk o Zarz dzaniu Politechniki Łódzkiej. Ogółem przebadano 3ń5 studentów
ostatnich lat studiów.
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W badaniach wykorzystano m. in. Kwestionariusz do oceny ci gania, Kwestionariusz
Zachowa

zwi zanych z Oszukiwaniem na Studiach oraz Skalę Postaw Być i Mieć

(B. Grulkowskiego).
Wstępna analiza wyników bada wskazuje, e ok. 7Ń% studentów przyznaje się do ró nych
form ci gania na egzaminach, a rednio ń/3 studentów robi to notorycznie. Czę ciej oszukuj
studenci kierunków biznesowo - menad erskich i czę ciej robi to mę czy ni ni kobiety.
Słowa kluczoweŚ oszukiwanie na studiach, postawa wobec ycia
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Sesja tematyczna nr 2: PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY RELIGII
Prowadz cyŚ
Agnieszka Kulik
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyst pieniaŚ
1. Anna Tychmanowicz1, Beata Zarzycka2, Agata żo dziewicz3
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

2

Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

3

Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski

Religijno ć,

warto ci

oraz

wertykalny

i

horyzontalny

indywidualizm-

kolektywizm
2. Michalina Sołtys, Hanna Koszewska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Style przywi zania do partnera a personalna relacja do Boga w ród osób
dorosłych wyznania katolickiego
3. Anna Szuta
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Prezentacja koncepcji stadialnego rozwoju wiary według Jamesa W. Żowlera
4. Anna Tychmanowicz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Osobowo ć a religijno ć w okresie pó nej adolescencji
5. Anna Szuta
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Odnowa w Źuchu wi tym – zaburzenie rozwoju wiary czy forma religijno ci
dojrzałej? Analiza przypadku wspólnoty
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Anna Tychmanowicz, Beata Zarzycka, Agata żo dziewicz
Religijno ć, warto ci oraz wertykalny i horyzontalny indywidualizm-kolektywizm
Indywidualizm-kolektywizm jest istotnym wymiarem okre laj cym podobie stwa i ró nice
kulturowe.

Międzykulturowe

analizy

porównawcze

Zachodu

i

zaowocowały

na tzw. indywidualistyczne

kultury

kolektywistyczne

Równolegle do porówna

międzykulturowych prowadzone s

kategoryzacj

kultury

Wschodu.

badania ukierunkowane

na analizę ró nych aspektów indywidualizmu i kolektywizmu w ramach poszczególnych
kultur. Pozwalaj one na eksplorację czynników warunkuj cych ró nice międzygrupowe oraz
umo liwiaj zastosowanie wielowymiarowych miar analizowanych zmiennych.
Przedmiotem prezentowanych bada

jest analiza zale no ci między indywidualizmem-

kolektywizmem oraz orientacj religijn i warto ciuj c w polskiej próbie. Analizowano
zwi zki wertykalnego i horyzontalnego indywidualizmu i kolektywizmu z typami warto ci
Schwartza oraz typami postaw wobec religii w kontekstach zsekularyzowanych.
Przebadano 52ń studentów (2Ń% mę czyzn) w wieku od 18 do 31 (M=21,04; SD=1,75).
W badaniach zastosowano Kwestionariusz Kolektywizmu i Indywidualizmu Równo ciowego
i Hierarchicznego (KIRH) Adamskiej, Retowskiego i Konarskiego, Kwestionariusz Warto ci
(PVQ) Schwartza, Skalę Przekona

Postkrytycznych (PCBS) Hutsebauta. Obydwa typy

kolektywizmu wi zały się dodatnio z Ortodoksj , Wtórn

naiwno ci

i warto ciami

reprezentuj cymi Konserwatyzm (tradycja, konformizm) oraz ujemnie z Krytyk zewnętrzn .
Natomiast obydwa typy indywidualizmu korelowały dodatnio z Krytyk

zewnętrzn ,

Relatywizmem i warto ciami reprezentuj cymi Otwarto ć na zmiany (stymulacja,
samosterowno ć).
Słowa kluczoweŚ religijno ć, ró nice kulturowe, indywidualizm-kolektywizm

2. Michalina Sołtys, Hanna Koszewska
Style przywi zania do partnera a personalna relacja do Boga w ród osób dorosłych
wyznania katolickiego
Ujmowanie religijno ci człowieka w kategorii osobowej relacji z Bogiem jest praktyk często
stosowan w badaniach obejmuj cych osoby wyznania chrze cija skiego (por. Jaworski, 2ŃŃ6ś
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Jarosz, 2011). W badaniach tych podkre la się między innymi znaczenie czynników
interpersonalnych w kształtowaniu jako ci religijno ci (Chaim, 2ŃŃńś Jarosz, 2ŃŃ3), jak równie
rozpatruje się religijno ć człowieka w odniesieniu do teorii przywi zania (por. Kirkpatrick, 1997;
Ciccirelli, 2004; Jeli ska, 2ŃŃ5ś Granqvist, Kirkpatrick, 2008; Granqvist i in., 2010).
Niniejsze badania miały na celu okre lenie rodzaju zale no ci występuj cych pomiędzy
prezentowanym przez osoby badane stylem przywi zania do partnera, a intensywno ci
personalnej relacji do Boga. Sprawdzano równie czy płeć oraz przynale no ć do wspólnoty
religijnej ró nicuj osoby badane pod względem wymiarów personalnej relacji do Boga.
W badaniach wzięło udział 5Ń kobiet oraz 5Ń mę czyzn wyznania katolickiego w wieku 25-65 lat
(M=45,9Ńś SŹ=9,8ń), okre laj cych siebie jako osoby wierz ce oraz głęboko wierz ce.
Zastosowano następuj ce metody badawczeŚ Kwestionariusz Stylów Przywi zaniowych KSP
autorstwa M. Plopy (2008), Skalę Personalnej Relacji do Boga M. Jarosza (2Ńńń) oraz ankietę
osobow .
Wbrew przewidywaniom kobiety i mę czy ni nie ró nili między sob w zakresie wymiarów
personalnej relacji do Boga. Ró nicuj ca natomiast okazała się przynale no ć do wspólnoty
religijnej. Wyniki korelacji wykazały ponadto,

e bezpieczny styl przewi zania do partnera

ujawnia pozytywny zwi zek z ogólnym wynikiem personalnej relacji do Boga oraz relacj
zaktualizowan . Z kolei ni szy poziom lękowo-ambiwalnetnego oraz unikowego stylu
przywi zania wi zał się z bardziej nasilon relacj wzajemn . Uzyskane rezultaty znalazły tak e
potwierdzenie w wynikach analizy regresji.
Otrzymane wyniki bada s dyskutowane w kontek cie teorii przywi zania oraz dotychczasowych
doniesie z bada nad uwarunkowaniami religijno ci.
Słowa kluczoweŚ style przywi zania, religijno ć personalna, doro li

3. Anna Szuta
Prezentacja koncepcji stadialnego rozwoju wiary według Jamesa W. Żowlera
W psychologii bardzo silny nacisk kładzie się na rozwojowe aspekty w biegu

ycia

człowieka. Równie religijno ć przechodzi stadia swojego rozwoju, a ich opisanie James W.
Żowler opiera o pięć znanym wszystkim koncepcji rozwojowych, jednak e nigdy jeszcze
nie poł czonych ze sob

w jedno. Posiłkował się on koncepcj
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rozwoju moralnego

Lawrence’a Kohlberga, poznawczym rozwojem dziecka opisanym przez Jean Piageta,
koncepcj

kryzysów w rozwoju źricka H. źriksona, propozycj

opisania rozwoju

perspektywy społecznej Roberta L. Selmana oraz teori stadiów i er Źaniela J. Levinsona.
Żowler definiuje wiarę jako ostateczn troskę, drogę poszukiwania sensu, któr ka dy z nas
kształtuje i dzieli wraz z innymi osobami w triadzie Ja, inni oraz wspólny punkt czerpania
warto ci i siły. Żowler wskazuje stadia jej rozwoju, przy zało eniu, e nie ka dy z nas
osi gnie wszystkie poziomy, a niektórzy zatrzymuj się ju na do ć infantylnym trzecim
stadium wiary syntetyczno-konwencjonalnej. Poza podstawowymi stadiami wskazuje on te
okres prestadialny trwaj cy od pre natum do drugiego roku ycia. Analizuj c kolejne stadia
autor wskazuje 7 obszarów rozwoju człowieka będ cych w relacji z rozwojem wiary.
Po pierwsze, pod wpływem koncepcji rozwoju poznawczego Piageta analizowana jest tutaj
forma my lenia, czyli droga do osi gnięcia zdolno ci do przeprowadzania operacji
formalnych. Kolejnym obszarem jest rozwój moralno ci według koncepcji Kohlberga. Żowler
uznaje moralno ć za fundament, na którym buduje się wiara człowieka. Trzeci aspekt dotyczy
zdolno ci przyjmowania perspektywy opisana przez Selmana. Jest to aspekt, którego
najwy szy poziom osi ga się ju w trakcie rozwinięcia w sobie trzeciego stadium rozwoju
wiary. Znaczna większo ć z nas rozwija w sobie tę zdolno ć na poziomie eksperta. Aspekt
czwarty to posiadanie wiedzy z zakresu psychologii społecznej i umiejętno ć wzięcia
na siebie grupowej odpowiedzialno ci moralnej. Pi ty obszar opisuje miejsce osadzenia
władzy, która ma zdolno ć do oceny i potwierdzenia słuszno ci pogl dów i s dów. Aspekt
szósty dotyczy poczucia koherencji w wiecie, czyli rozumienie go. Na miejscu ostatnim
plasuje on rozumienie symboli, które z ka d form wiary ł cz się nierozerwalnie. Żowler
opisuje jeszcze jeden, dodatkowy aspekt wiary, którym jest rozumienie ego, zaczerpnięte
z koncepcji Roberta Kegana. Źotyczy to rozumienia swojej osobowo ci i jej zdolno ci
do konstruowania osobistego wiata celów, obrazów oraz schematów pojęciowych. Rozwój
religijno ci jawi się więc nam jako niezwykle zło ony konstrukt.
Słowa kluczoweŚ bieg ycia człowieka, religijno ć, rozwój wiary

4. Anna Tychmanowicz
Osobowo ć a religijno ć w okresie pó nej adolescencji
Tradycyjne rozumienie religijno ci koncentruje się na zaanga owaniu religijnym, praktykach
religijnych b d znaczeniu religii w yciu ludzi (por. Schwartz, Huismans, 1995). Z uwagi
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na postępuj c sekularyzację społecze stw oraz ró norodno ć postaw wobec religii i wiary,
ujęcia takie okazuj

się niewystarczaj ce (Bartczuk, Wiechetek, Zarzycka, 2011).

Prezentowane analizy odwołuj się do zaproponowanej przez Wulffa (ń99ń, ń999) koncepcji
religijno ci, uwzględniaj cej mo liwe podej cia do religii.
Celem prezentowanych bada jest okre lenie zwi zków pomiędzy tak rozumian religijno ci
a cechami osobowo ci w okresie pó nej adolescencji. Przebadano ń34 osoby (83 kobiety oraz
5ń mę czyzn), w wieku od ń6 do 2Ń lat (M=ń7,47ś SŹ=Ń,99). Badan grupę stanowili
uczniowie szkół rednich. W badaniach zastosowano Inwentarz Osobowo ci (NźO-FFI)
Costy i McCrae oraz Skalę Przekona
rezultaty wskazuj

Postkrytycznych (PCBS) Hutsebauta. Uzyskane

na dodatnie zwi zki Neurotyczno ci z Ortodoksj . Otwarto ć

na do wiadczenie koreluje ujemnie z Ortodoksj oraz dodatnio z Relatywizmem. Ujawniono
ponadto dodatnie zwi zki Ugodowo ci z Ortodoksj

i Wtórn naiwno ci oraz ujemne

z Krytyk zewnętrzn . Sumienno ć tak e koreluje ujemnie z Krytyk zewnętrzn .
Słowa kluczoweŚ osobowo ć, religijno ć, pó na adolescencja

5. Anna Szuta
Odnowa w Źuchu wi tym – zaburzenie rozwoju wiary czy forma religijno ci dojrzałej?
Analiza przypadku wspólnoty
Czy obecna jest patologizacja religijno ci w ruchach Odnowy w Źuchu więtym i czy da się
jej zapobiec? Pierwsz zł oznak jest najczę ciej odcięcie się od organu kontroluj cego
działanie grupy i dedykuj cego o jej dalszym rozwoju. W przypadku Odnowy organem
stoj cym ponad wspólnot s władze Ko cioła katolickiego. Istotna jest tutaj osoba lub grupa,
która we wspólnocie ma wył czno ć do nadawania jej kierunku rozwoju oraz decydowania
o jej losach. Strukturę formacyjn w zdrowej grupie powinna dyktować osoba wybrana
przez wspólnotę nie ze względu na charyzmatyczn

osobowo ć, a tym bardziej

nie ze względu na emocjonalno ć. W grupach Odnowy istotny jest te nacisk na obiektywnie
przyjęty sposób interpretowania Biblii w zgodno ci z przyjętymi przez Ko ciół sposobami,
a nie z naciskiem na subiektywne popędy. Kolejnym zagro eniem mo e być błędne u ycie
czy rozeznawanie darów nieodł cznie obecnych w Odnowie. Problemem mo e być tak e
wyolbrzymiona emocjonalno ć lub negacja istnienia złych emocji poprzez „produkowanie”
i promowanie jedynie pozytywnych sposobów prze ywania wiary. Zawsze nieadaptacyjnym
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dla tego typu grup jest pozbycie się zdroworozs dkowego rozumowania. Istotnym
wyznacznikiem patologizacji religii konkretnego członka grupy po jego wej ciu do nowej
wspólnoty jest tak e forma zintegrowania w sobie przeszłego ycia, zwi zanych z nim
problemów oraz konfliktów, z nowym Ja wytworzonym na podstawie zasad narzuconych
przez wspólnotę. W przeprowadzonym wywiadzie odnotowano tak e kilka cech osób
wstępuj cych do ruchu Odnowy, które to warto ci błędnie pogłębiane mog predysponować
do zatrzymaniu się lub nawet „cofnięciu” w rozwoju religijno ci. S to na przykład często
osoby nadmiernie emocjonalnie prze ywaj ce swoj wiarę. Poszukuj ce pomocy, której nie
s w stanie uzyskać poza grup . Bywaj te w ród członków takich grup osoby z potrzeb
posiadania bardzo rygorystycznych i stabilnych reguł postępowania najczę ciej narzuconych
z zewn trz. Bywa tak,

e osoby najbardziej potrzebuj ce wskazania im twardych reguł

postępowania, choruj

na jakie

zaburzenia psychiczne i wej ciem do wspólnoty

rekompensuj sobie brak, którego racjonalna rzeczywisto ć poza grup nie jest w stanie im
dostarczyć. Patologiczna mo e być tak e błędna hierarchia warto ci grup, w których jest się
uczestnikiem. Na pierwszym miejscu powinna stać rodzina oraz obowi zki zawodowe,
ale często grupa i jej wymogi „zabieraj ” czas, który zdrowy religijnie człowiek powinien
po więcać bliskim oraz pracy. Wa ne jest tak e otwarcie się członka takich grup
na ewentualne zako czenie aktywno ci w danej wspólnocie. Wbrew powszechnie panuj cej
opinii, z przeprowadzonych wywiadów wynika,
stworzyć wspólnotę Odnowy w Źuchu

e będ c wiadomym liderem, mo na

więtym rozwijaj c

dojrzałe i warto ciowe

dla zdrowia psychicznego podej cie do religii.
Słowa kluczoweŚ patologia religii, religijno ć dojrzała, Odnowa w Źuchu więtym
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Sesja tematyczna nr 3: ŹZIźCI I MŁOŹZIź , JAK IM POMÓC?
Prowadz cyŚ
Anna Oleszkowicz
Uniwersytet Wrocławski

Wyst pieniaŚ
1. Agnieszka Wilczy ska
Uniwersytet l ski w Katowicach
Młodzie na biegunach ycia społecznego. Przynale no ć i wykluczenie
2. Barbara Le niak
Uniwersytet l ski w Katowicach
Psychologiczne uwarunkowania przemocy w ród uczniów gimnazjum
3. Izabela Tabak, Katarzyna Radiukiewicz
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Czy warto chwalić dzieci?
4. Natalia

Liszewska1,

Karolina

Horodyska1,

Urte

Sochlz2,

Aleksandra

Łuszczy ska1, 3
1

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej

2

University of Zurich

3

University of Colorado

Znaczenie praktyk rodzicielskich reguluj cych diet dziecka wzgl dem masy
ciała i diety dziecka. Podłu ne badania diad rodzic-dziecko
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Agnieszka Wilczy ska
Młodzie na biegunach ycia społecznego. Przynale no ć i wykluczenie
Wykluczenie społeczne jest ujmowane jako skutek deprywacji jednej z najbardziej
fundamentalnych potrzeb człowieka, a mianowicie potrzeby przynale no ci.
Referat ma na celu zaprezentowanie koncepcji poczucia przynale no ci oraz poczucia
wykluczenia społecznego w oparciu o teorię R. Baumeistera i M. Leary’ego oraz B. Hagerty
i in.
źfekt zaspokojonej lub sfrustrowanej potrzeby przynale no ci u młodzie y został
przedstawiony w oparciu o wyniki bada eksperymentalnych w grupie młodzie y zagro onej
wykluczeniem społecznym. W badaniach podłu nych wzięło udział 6Ń młodzie owych
pacjentów poradni zdrowia psychicznego z zaburzeniami zachowania i emocji. Wyró niono
3 grupy badawcze: dwie eksperymentalne, w których zastosowano ró ne oddziaływania
psychologiczne oraz jedn

grupę kontroln . Podczas trwaj cych sze ć tygodni bada

monitorowano zmiany obrębie parametrów psychofizjologicznych oraz wyniki bada
zwi zanych z poczuciem przynale no ci lub wykluczenia u młodzie y.
Istotne statystycznie wyniki bada

pokazały,

e wł czenie młodzie y zagro onej

wykluczeniem społecznym w okre lony rodzaj aktywno ci wpływa na poprawę jej
funkcjonowania, zwłaszcza w obszarze funkcjonowania psychofizjologicznego (poprawy
parametrów zdrowia) oraz wzrostu samooceny i pozytywnych emocji.
Poczucie przynale no ci jest silnym moderatorem interpersonalnego funkcjonowania
młodzie y, zwiększa mo liwo ci kontrolowania gniewuś wysoki wska nik wi e się
ze wzrostem pozytywnych emocji oraz samooceny, traktowanej jako socjometr bycia
wł czonym lub wykluczanym społecznie. Poczucie przynale no ci mo e być kształtowane
w procesie grupowych oddziaływa psychologicznych.
Słowa kluczoweŚ młodzie , przynale no ć, wykluczenie
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2. Barbara Le niak
Psychologiczne uwarunkowania przemocy w ród uczniów gimnazjum
W polskiej literaturze przedmiotu podkre la się,

e akty przemocy w szkole s

coraz

brutalniejsze (zob. Majchrzyk, 2004, s. 105; Pospiszyl, 2008, s. 107). Nasilenie przemocy
w relacjach uczniowskich naukowcy wi zali między innymi z wprowadzon w ko cu lat
dziewięćdziesi tych reform

o wiaty, polegaj c

na utworzeniu klas gimnazjalnych.

żimnazja ze względu na fakt zrzeszania młodzie y w okresie adolescencji, często
pochodz cej z ró nych

rodowisk lokalnych, s

potencjalnym

ródłem występowania

przemocy w ród uczniów. W wietle współczesnej wiedzy psychologicznej błędem byłoby
jednak upatrywać przyczyn zachowa

o charakterze przemocy wył cznie w kontek cie

uwarunkowa społecznych. Uczeni, w swych badaniach nad etiologi przemocy bior pod
uwagę oprócz zmiennych natury społecznej i biologicznej, tak e uwarunkowania
psychologiczne, uwzględniaj ce osobowo ciowe predyspozycje do zachowa

łami cych

normy współ ycia społecznego (np. zob. Borecka-Biernat, 1998, s. 87; por. Kulas, 1986).
Rozwa ania na temat psychologicznych uwarunkowa agresji często koncentruj się przy tym
wokół pewnych odrębnych, nie rzadko rozł cznie rozwa anych zmiennych. Źlatego głównym
celem badawczym prezentowanych bada , było nie tyle wskazanie pojedynczych zmiennych,
ale ustalenie osobowo ciowych mechanizmów strukturalno-regulacyjnych u adolescentów
stosuj cych przemoc. Zgodnie z przyjętym modelem teoretycznym, opartym o Regulacyjn
Teorię Osobowo ci Reykowskiego oraz relacyjny paradygmat T. Tomaszewskiego, zało ono,
e specyficzna konstelacja cech osobowo ciowych ma bezpo redni wpływ na uruchamianie
przemocy w ród uczniów gimnazjum. Mechanizm motywacyjny uczniowskiej aktywno ci
uwarunkowany

jest

zmiennymi

osobowo ciowymi,

które

warunkuj

spostrzeganie

i interpretowanie sytuacji, która wpływa na podejmowane przez gimnazjalistę aktywno ci.
Prezentowane badania były przeprowadzone w grupie 69 gimnazjalistów stosuj cych
przemoc. Na drodze analizy skupie mo liwe było wyodrębnienie w ród sprawców przemocy
szkolnej trzech grup uczniów ró ni cych się pod względem mechanizmów regulacyjnych
zachowania. Z uwagi na dominuj cy mechanizm wyró nionoŚ regulację egocentrycznohiperagresywn , wrogo-podstępn oraz regulację ego korzy ci agresywno-instrumentaln .
Ustalenie mechanizmów strukturalno-regulacyjnych oprócz waloru poznawczego posiada
równie warto ć aplikacyjn . Stwarza mo liwo ć dostosowania dla uczniów stosuj cych
przemoc wła ciwych programów terapeutycznych oraz socjoterapeutycznych.
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Słowa kluczoweŚ uwarunkowania przemocy, uczniowie gimnazjum

3. Izabela Tabak, Katarzyna Radiukiewicz
Czy warto chwalić dzieci?
Pracę po więcono odpowiedzi na pytanie, na ile pozytywne wzmocnienia (chwalenie,
nagradzanie) stosowane przez rodziców determinuj poczucie własnej skuteczno ci i zdrowie
psychiczne młodzie y oraz czy pozytywny efekt utrzymuje się w kolejnych latach ycia.
Badan grupę stanowiła prospektywna kohorta dzieci wł czona do obserwacji w okresie
noworodkowym, poddana badaniu w wieku 3, 13 i 18 lat. W pracy analizowano dane
uzyskane w dwóch ostatnich etapach badania. Osobami badanymi było 255 nastolatków (5ń%
kobietś 44% mieszka ców miast), którzy w III i IV etapie bada

wypełnili ankiety

zawieraj ce Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczno ci, Kwestionariusz Ogólnego Stanu
Zdrowia i Alabama Parenting Questionnaire.
Współczynniki korelacji między pozytywnym wzmacnianiem a poczuciem własnej
skuteczno ci i zdrowiem psychicznym młodzie y w wieku ń3 i ń8 lat były istotne
statystycznie i wyniosły Ń,2-Ń,3. Wszystkie zale no ci w wieku ń3 lat były silniejsze
u chłopców, a w wieku ń8 lat u dziewcz t. Zbli one korelacje wykazano między pozytywnym
wzmacnianiem przez rodziców w wieku ń3 lat a zdrowiem psychicznym i poczuciem własnej
skuteczno ci ń8-letnich dziewcz t. Za pomoc analizy skupie wyodrębniono 3 podgrupy
młodzie yŚ nigdy nie chwalonej przez rodziców, chwalonej tylko w wieku ń3 lat oraz
chwalonej w wieku ń3 i ń8 lat, której

rednie wyniki zdrowia psychicznego były

najkorzystniejsze. Analizy regresji wskazały, e pozytywne wzmacnianie przez rodziców
wyja nia ń3% zmienno ci poczucia własnej skuteczno ci i 5% zdrowia psychicznego
13-latków. U ń8-latków jest to 7% zmienno ci poczucia własnej skuteczno ci (za 4%
odpowiada chwalenie w wieku ń3 lat, za 3% w wieku ń8 lat) oraz 8% zmienno ci zdrowia
psychicznego (3% wyja nia wzmacnianie wcze niejsze, 5% obecne). Modele strukturalne
potwierdziły bezpo redni wpływ wzmocnie

na obecne poczucie własnej skuteczno ci

i zdrowie psychiczne oraz po redni na własn

skuteczno ć i zdrowie psychiczne

w przyszło ci. Źla poczucia własnej skuteczno ci młodych dorosłych szczególnie istotne jest
chwalenie i nagradzanie we wcze niejszych latach
psychicznego – przez matkę.
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ycia przez ojca, a dla zdrowia

Słowa kluczoweŚ pozytywne wzmacnianie, młodzie , praktyki rodzicielskie, poczucie
własnej skuteczno ci, zdrowie psychiczne

4. Natalia Liszewska, Karolina Horodyska, Urte Sochlz, Aleksandra Łuszczy ska
Znaczenie praktyk rodzicielskich reguluj cych diet

dziecka wzgl dem masy ciała

i diety dziecka. Podłu ne badania diad rodzic-dziecko
Celem bada było okre lenie zwi zku pomiędzy stosowanymi przez rodziców praktykami
rodzicielskimi reguluj cymi dietę dzieci a, zdrow i niezdrow diet dzieci oraz wymiernymi
wska nikami masy ciała dzieci, mierzonymi w 6-8 miesięcy pó niej. Badania zostały
przeprowadzone w oparciu o zało enia teorii społeczno-poznawczej (Bandura, 1997).
W badaniu zostały poddane ocenie praktyki rodzicielskie reguluj ce sposobu od ywiania
dzieci za pomoc następuj cych narzędziŚ Food Parenting Practices Scale (Vereecken, 2004),
Comprehensive Feeding Practices Questionnaire (Musher-Eizenman, Holub, 2007), Child
Feeding Questionnaire (Birch i in., 2ŃŃń). Uczestnikami bada było 5ŃŃ osób (25Ń diad
dziecko 6-11 lat – rodzic). Źane zostały zebrane w indywidualnym standaryzowanym
wywiadzie oraz za pomoc

metod kwestionariuszowych. W badaniu za pomoc

certyfikowanych wag dokonane zostały pomiary wagi ciała i tkanki tłuszczowej (dziecka
i opiekuna). Przeprowadzono 2 tury bada .
Przeprowadzone analizy wskazuj

na zwi zki wybranych praktyk z poziomem tkanki

tłuszczowej dziecka (mierzon w 6-8 miesięcy po pomiarze ń), diet dziecka, wska nikiem
masy ciała dziecka, przy uwzględnieniu indeksu BMI rodzicaŚ regulowanie diety dziecka
ze względu na jego wagę, anga owanie dziecka w planowanie, przygotowywanie posiłków,
dostępno ć zdrowego jedzenia w domu, stosowanie nagród za jedzenie zdrowej ywno ci,
monitoring, presja do jedzenia większej ilo ci ni dziecko chce, pozwalanie na niezdrowe
jedzenie, nagradzanie za jedzenie posiłków w cało ci, ograniczanie niezdrowego jedzenia
oraz stymulowanie dziecka do jedzenia zdrowej ywno ci.
Słowa kluczoweŚ praktyki rodzicielskie, dieta, diada rodzic-dziecko, psychologia zdrowia
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Sesja tematyczna nr 4: PSYCHOLOGIA SPORTU
Prowadz cyŚ
Marek Graczyk
Akademia Wychowania Żizycznego i Sportu w żda sku
Zespół ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Wyst pieniaŚ
1. Zuzanna Gazdowska, Dariusz Parzelski
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Skuteczno ć treningu mentalnego i jego wpływ na wyniki sportowe w grupie
młodzie y uprawiaj cej gr w golfa
2. Malwina Zieli ska, Katarzyna Martowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Psychologiczna charakterystyka osób uzdolnionych sportowo
3. Kamila Litwic-Kaminska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Ró nice w funkcjonowaniu w stresuj cych sytuacjach mi dzy zawodnikami
wybranych indywidualnych i dru ynowych dyscyplin sportowych
4. Katarzyna M. Skwarek, Adriana Zagórska-Pachucka
Akademia Wychowania Żizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie
Wpływ kompetencji emocjonalnych trenera na współprac z zawodnikiem
5. Martyna Tadzik1, Wojciech Tadzik2
1

Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr ńń w Bydgoszczy

2

Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 58 w Bydgoszczy

Współpraca psychologa sportu z trenerem w nurcie psychologii pozytywnej –
autorski model pracy z zawodnikami
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6. Martyna Tadzik1, Ludmiła Zaj c-Lamparska2
1

Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr ńń w Bydgoszczy

2

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zdarzenia yciowe warunkuj ce przebieg karier sportowych kajakarzy

Streszczenia wyst pie Ś
1. Zuzanna Gazdowska, Dariusz Parzelski
Skuteczno ć treningu mentalnego i jego wpływ na wyniki sportowe w grupie młodzie y
uprawiaj cej gr w golfa
W dzisiejszych czasach waga sfery mentalnej w treningu sportowym stawiana jest na równi
z przygotowaniem fizycznym zawodnika. Co za tym idzie, powszechnie stosowan technik ,
wprowadzan do szkolenia sportowców jest trening mentalny. Polega on na poszerzaniu
i ulepszaniu umiejętno ci psychologicznych, niezbędnych do osi gnięcia sukcesu w sporcie.
Umiejętno ciami, którym po więca się najwięcej uwagi s Ś koncentracja, pewno ć siebie,
poczucie własnej skuteczno ci, motywacja oraz radzenie sobie ze stresem. W celu
sprawdzenia skuteczno ci tej metody pracy z zawodnikami, przeprowadzono badanie
na grupie 18. osób, 5 kobiet i ń3 mę czyzn, w wieku ń2-ń9 lat, uprawiaj cych grę w golfa.
Badani zostali podzieleni na dwie, równoliczne grupy, w których przeprowadzono
powtórzony trzykrotnie pomiar. W celu ustalenia poziomu wyj ciowego poszczególnych
umiejętno ci uczestnicy badania zostali przebadani pięcioma narzędziamiŚ Skal motywacji
w sporcie SMS-6, kwestionariuszem do pomiaru poziomu pewno ci siebie SSCQ, Testem d2
oraz kwestionariuszami CISS, KompOs. Następnie badani z grupy eksperymentalnej
uczestniczyli w czterech warsztatach z treningu mentalnego, obejmuj cych tematykę
badanych umiejętno ci. Bezpo rednio po warsztatach dokonano drugiego pomiaru testami.
Trzeci pomiar nast pił po trzech miesi cach od zako czenia warsztatów. żrupa kontrolna
(2 kobiety, 7 mę czyzn) nie uczestniczyła w warsztatach. Badani z tej grupy zostali poddani
trzykrotnemu pomiarowi, w tym samym czasie, co grupa eksperymentalna. W badaniu
postawiono hipotezę, e uczestnictwo w zajęciach z treningu mentalnego wpłynie na wzrost
umiejętno ci młodych sportowców. Po przeanalizowaniu wyników obu grup, odnotowano
wzrost poszczególnych umiejętno ci w ród osób uczestnicz cych w warsztatach z treningu
mentalnego. Takiego wzrostu nie zauwa ono w grupie kontrolnej. Badanie to potwierdza
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tezę, e zastosowanie treningu mentalnego wpływa na zwiększenie poziomu umiejętno ci
niezbędnych do osi gnięcia wysokiego poziomu wykonania w sporcie.
Słowa kluczoweŚ trening mentalny, wyniki sportowe, młodzie

2. Malwina Zieli ska, Katarzyna Martowska
Psychologiczna charakterystyka osób uzdolnionych sportowo
Wzmo ona pobudliwo ć psychiczna uwa ana jest za dyspozycję charakteryzuj c osoby
wybitnie uzdolnione. Mo na jednak s dzić,

e ró ne rodzaje uzdolnie

wi

się

z odmiennymi typami wzmo onej pobudliwo ci psychicznej (por. Piechowski, Silverman,
Żalk, ń985ś Moon, Mongomery, 2ŃŃ5ś Limont,

liwi ska, Źreszer, Bedy ska, 2ŃŃ8).

Źotychczasowe wyniki uzyskane w prowadzonych badaniach s obiecuj ce - grupę 6Ń osób
(3Ń kobiet i 3Ń mę czyzn) w wieku od ń8 do 28 lat, zajmuj cych się ta cem i piewem
zespołowym, zbadano kwestionariuszem OźQ-II (The Overexcitability Questionnaire-Two)
autorstwa Falka, Lind, Miller, Piechowskiego i Silverman w adaptacji Limont
i Piechowskiego,

oceniaj c

pięć

typów

wzmo onej

pobudliwo ci

psychicznejŚ

psychomotorycznej, sensorycznej, wyobra eniowej, intelektualnej i emocjonalnej. Uzyskany
profil wzmo onej pobudliwo ci porównano z profilem odpowiednio dobranej grupy
porównawczej. Stwierdzono istotne ró nice między grupami w zakresie pobudliwo ci
psychomotorycznej i wyobra eniowej (wy sze wyniki osób uzdolnionych artystycznie).
Wyniki te wydaj się szczególnie ciekawe w zestawieniu grup osób uzdolnionych sportowo.
Sze ćdziesi t uzdolnionych sportowo osób, w przedziale wiekowym 18-28, tak e zbadano
powy szym kwestionariuszem. Oczekiwano,

e osoby uzdolnione sportowo będ

miały

wy sze wyniki w zakresie wzmo onej pobudliwo ci psychicznej psychomotorycznej
i wyobra eniowej, ni osoby z grupy porównawczej. żrupę sportowców zbadano ponadto
kwestionariuszem

FCZ-KT

(Formalna

Charakterystyka

Zachowania-Kwestionariusz

Temperamentu), autorstwa Strelaua i Zawadzkiego a tak e kwestionariuszem PROKOS
(Profil Kompetencji Społecznych) i Kwestionariuszem Samopoczucia, autorstwa Matczak
i Martowskiej. Na bazie wcze niejszych wyników (Zawadzki, Strelau, 2ŃŃ7) oczekiwano,
i osoby uzdolnione sportowo charakteryzuj

się wy sz

wytrzymało ci , aktywno ci

i wawo ci oraz ni sz perseweratywno ci i reaktywno ci emocjonaln , ni osoby z grupy
porównawczej. Ponadto oczekiwano, e osoby uzdolnione sportowo, dzięki dodatkowemu
treningowi społecznemu (jaki ma miejsce na treningach, czy zawodach sportowych) maj
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wy sze kompetencje społeczne ni

osoby z grupy porównawczej. Zało ono tak e,

e sportowcy charakteryzuj się lepszym samopoczuciem psychofizycznym ni osoby z grupy
porównawczej. Rezultaty bada zostan przedstawione w wyst pieniu.
Słowa kluczoweŚ wzmo ona pobudliwo ć psychiczna, osoby uzdolnione sportowo

3. Kamila Litwic-Kaminska
Ró nice w funkcjonowaniu w stresuj cych sytuacjach mi dzy zawodnikami wybranych
indywidualnych i dru ynowych dyscyplin sportowych
Celem prezentowanej pracy jest wskazanie ró nic w sposobie funkcjonowania w stresuj cych
sytuacjach między zawodnikami wybranych dyscyplin sportowych. Prezentowane rezultaty
zostały opracowane na podstawie danych zebranych od ń93 sportowców (strzelectwo –
33 osoby, wio larstwo – 32, sporty walki – 32, piłka no na – 3ń, siatkówka – 32, piłka ręczna
– 33). Przebadano 95 kobiet i 97 mę czyzn. rednia wieku w całej badanej grupie wynosiła
ok. 20 lat (SD=3,5 roku). Znajdowali się oni w przedziale od ń7 do 38 lat. Najwięcej
zawodników było w przedziale do 25 roku ycia (9Ń%). Poziom zawodników oznaczono
ze względu na rodzaj zawodów, w których startuj . Najwięcej było osób uczestnicz cych
w zawodach na poziomie ogólnopolskim (67%), następnie ń3% startuj cych w zawodach
wojewódzkich i po ok. ńŃ% w Mistrzostwach źuropy i Mistrzostwach wiata. Zastosowano
następuj ce metody: Kwestionariusz Oceny Stresu (KOS A/B), Kwestionariusz Radzenia
Sobie w Sytuacjach Stresorych (CISS), Kwestionariusz Strategie Radzenia Sobie ze Stresem
w Sporcie (SR3S, Litwic-Kaminska, Izdebski, Szymanek, Bernatowicz), Skala ródeł stresu
sportowca (opracowanie własne), Kwestionariusz Temperamentu (źAS-D), Kwestionariusz
Reakcje na współzawodniczenie (adaptacja SAS), Polska Skala Pomiaru Prę no ci (SPP-25),
Four Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ), Recovery-Stress Questionnaire
for Athletes (RESTQ-Sport). Uzyskane rezultaty, pozwalaj

tak e potwierdzić hipotezę

o istnieniu istotnych ró nic między zawodnikami trenuj cymi odmienne dyscypliny sportowe.
Rozbie no ci zostały ujawnione przede wszystkim pomiędzy strzelectwem a innymi
dyscyplinami oraz między sportami indywidualnymi i zespołowymi.
Słowa kluczoweŚ stres, radzenie sobie, psychologia sportu
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4. Katarzyna M. Skwarek, Adriana Zagórska-Pachucka
Wpływ kompetencji emocjonalnych trenera na współprac z zawodnikiem
Prezentowany konspekt po więcony jest tematyce współpracy pomiędzy trenerem
a zawodnikiem w dyscyplinach indywidualnych sportu wyczynowego. Źotyczy wpływu
poziomu Inteligencji źmocjonalnej trenera na zaanga owanie w działania na rzecz celu,
jako ć relacji oraz poczucie wspólno ci celu w odczuciu współpracuj cego z nim zawodnika.
W odniesieniu do relacji trener - sportowiec, mówimy o współdziałaniu ze sob jednostek
d

cych do realizacji postawionego sobie celu. Herzing (2ŃŃ2) ujmuje relację trener-

zawodnik w kategoriach systemu, zwracaj c jednocze nie uwagę na nieustanne zmiany
zachodz ce w jego obrębie. Zmiany te s wynikiem wzajemnego wpływu na siebie stanów
emocjonalnych szkoleniowca i sportowca i maj znaczenie dla reakcji oraz odczuwanych
emocji ka dej ze stron. Literatura przedmiotu wskazuje, e aby wzbudzić i podtrzymać
zaanga owanie zawodnika przez szkoleniowca wa ne jest m.in. wzajemne zaufanie,
pozytywna relacja oraz jasno okre lony akceptowany przez obie strony cel (za: Czajkowski,
ń994). Z kolei dotychczasowe badania zwi zane z tematyk

Inteligencji źmocjonalnej

sugeruj jej wpływ na wiele aspektów ludzkiego funkcjonowania w tym pozytywne relacje
z otoczeniem, satysfakcję i osi ganie sukcesów w miejscu pracy oraz wpływ na afektywne
zaanga owanie współpracowników (Jaworska, Matczak, 2005; Stephens, 2008). Pytania
badawczeŚ ń. Czy poziom Inteligencji źmocjonalnej trenera wpływa na poczucie wspólno ci
celu współpracuj cego z nim zawodnika? 2. Czy poziom Inteligencji Emocjonalnej trenera
wpływa na zaanga owanie współpracuj cego z nim zawodnika w realizację celu? 3. Czy
wysoki poziom Inteligencji źmocjonalnej trenera wpływa na podwy szenie wyników
zawodnika w wymiarze działania w porównaniu z trenerami z ni szym poziomem inteligencji
emocjonalnej? 4. Czy zawodnicy współpracuj cy z trenerami z wy szymi kompetencjami
emocjonalnymi odczuwaj

wy sz

jako ć relacji ze swoim trenerem wyra aj c

się

w wy szych wynikach uzyskanych w skali wię emocjonalna z trenerem? 5. Czy zawodnicy
współpracuj cy z trenerami o wy szym poziomie Inteligencji źmocjonalnej uzyskuj wy sze
wyniki w skali wspólno ci celu z trenerem? Osoby badaneŚ to 48 zespołów trener-zawodnik.
Wszystkie badane osoby uczestnicz

w sporcie na poziomie wyczynowym. Wiek osób

badanychŚ powy ej ń8. r. . Metoda i procedura bada Ś Badanie polegało na wypełnieniu
kwestionariuszy (KCźLII przez zawodników oraz PKIź przez trenerów). Zmienne to wyniki
Popularnego Kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej PKIE (Jaworska, Matczak, 2005)
oraz wyniki Kwestionariusza Celów KCźL II Zaleskiego według opracowania dla sportu
579

T. Rychty (ń998). Zebrane dane w toku badania analizowane były za pomoc
korelacji r-Persona, testu t-Studenta oraz wyników procentowych i

analizy

rednich. Rezultat

badaniaŚ Badania wykazały, e istotnie poziom kompetencji emocjonalnych prezentowany
przez szkoleniowców ma wpływ na emocjonalny aspekt zwi zany z celem u trenowanych
przez nich zawodników. Sportowcy współpracuj cy z trenerami z wy szym poziomem
Inteligencji

źmocjonalnej

wykazywali

większe

zadowolenie

płyn ce

z

działa

zorientowanych na osi gnięcie wspólnego celu oraz z wzajemnej z nim relacji a tak e
deklarowali wspóln wizję przyszło ci z trenerem. Uzyskane dane sugeruj , e poziom
Inteligencji Emocjonalnej trenerów mo e mieć istotne znaczenie nie tylko dla motywacji
współpracuj cych z nim zawodników, ale równie

dla satysfakcji, jak

czerpi

z wykonywanej pracy, przyczyniaj c się do wzrostu jako ci ycia w rodowisku pracy.
Słowa kluczoweŚ kompetencje trenera, współpraca z zawodnikiem

5. Martyna Tadzik, Wojciech Tadzik
Współpraca psychologa sportu z trenerem w nurcie psychologii pozytywnej – autorski
model pracy z zawodnikami
Współpracuj c razem – osi gamy zdecydowanie więcej. To idea pracy psychologa sportu
i trenera, którzy stworzyli profesjonalny zespół wspieraj cy rozwój sportowy i pozasportowy
młodych kajakarzy.
Punktem centralnym wyst pienia będzie zaprezentowanie najwa niejszych zasad własnej
filozofii pracy oraz wybranych metod wykorzystywanych podczas pracy z kajakarzami.
Przedstawiony zostanie model pracy, który tworzony był wraz z kolejnymi do wiadczenia
w obszarze pracy z młodym sportowcem i stał się fundamentem do profesjonalnego
wspierania karier sportowych.
Sukces sportowy warunkowany jest wieloczynnikowo. Dla zawodnika w okresie dojrzewania,
droga do mistrzostwa jest szczególnie trudna. żodzenie zawodowego uprawiania sportu
z wymaganiami szkoły i znalezienie czasu dla siebie – to bardzo wymagaj ce zadanie
dla młodego człowieka. Rozwój mocnych stron, dobrych relacji z innymi, rado ci z postępów
i zadowolenia z własnych wysiłków jest efektywnym sposobem na zbudowanie zdrowej
i satysfakcjonuj cej kariery sportowej.
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Uczestnicy sympozjum będ

mieli mo liwo ć zobaczyć, jak w profesjonalnym klubie

sportowym wprowadzić ideę psychologii pozytywnej. Nie tylko w pracy z zawodnikiem,
ale równie we współpracy z innymi trenerami, specjalistami wspomagaj cymi sportowca,
rodzicami oraz nauczycielami w szkole, gdzie ucz

się nasi kajakarze. Źodatkowo

przedstawione zostan wybrane wyniki bada ankiet, które przeprowadzane były na potrzeby
pracy klubowej, a dotycz ce wsparcia psychologiczno – trenerskiego.
Słowa kluczoweŚ rozwój sportowy i pozasportowy, sukces sportowy, okres dojrzewania

6. Martyna Tadzik, Ludmiła Zaj c-Lamparska
Zdarzenia yciowe warunkuj ce przebieg karier sportowych kajakarzy
Znajomo ć kluczowych, dla przebiegu kariery sportowej, zdarze

yciowych pozwala

szczerzej spojrzeć na determinanty wyniku sportowego. W celu poznania drogi prowadz cej
do mistrzostwa sportowego warto sięgn ć do zdarze

yciowych zawodników, które nadały

kierunek ich yciu sportowemu i pozasportowemu. Proponowane podej cie jest alternatyw
dla rozumienia wyniku sportowego warunkowanego przez – po pierwsze wrodzone
predyspozycje fizyczne, po drugie – prace treningow , mierzon intensywno ci i długo ci .
Aktualnie uwaga badaczy z zakresu psychologii sportu, coraz czę ciej, koncentrowana jest
wokół specyfiki przebiegu karier sportowych – kluczowych momentów, kryzysów, etapów
oraz przyczyn jej zako czenia (m.in. Stambulova, ń999, ń998, 2ŃŃŃś Smoll, 2Ńńńś
Łuszczy ska, 2Ńńńś Poczwardowski, Barrot, Henschen, 2ŃŃ2.)
Prowadzone badania wpisuj się w aktualny nurt eksploracji badawczych i teoretycznych
w obszarze funkcjonowania sportowca. Celem prezentowanego referatu jest przedstawienie
wyników bada weryfikuj cych zale no ci pomiędzy zdarzeniami yciowymi a przebiegiem
karier sportowych kajakarzy. Zgodnie z zało eniami autorki niektóre spo ród zdarze
yciowych, w sposób szczególny, wpływaj

na rozwój sportowy zawodnika i osi gane

przez niego wyniki sportowe. Dodatkowo – zapytano zawodników, które spo ród
do wiadcze

yciowych spowodowały, e zrezygnowali z wyczynowego uprawiania sportu.

W prezentowanych analizach brano pod uwagę jedynie dwie grupy zawodników aktualnie
trenuj cych – młodzie owców (ń9-23 lata) oraz seniorów (od 24 lat) oraz grupę zawodników,
którzy zako czyli ju swoje kariery sportowe. Szczególn uwagę zwrócono na zawodników,
którzy Reprezentowali Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw wiata, zdobywaj c
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wysokie miejsca, w tym medalowe. Grupa badanych liczyła 87 zawodników. W badaniach
u yto dwóch narzędzi – kwestionariusza, skonstruowanego specjalnie w tym celu oraz
wywiadu pogłębionego.
Wyniki bada

wskazuj

na zale no ć pomiędzy okre lonymi zdarzenia

yciowymi

a przebiegiem karier sportowych. Okazuje się, e istnieje grupa zdarze , która w specyficzny
sposób wpływa na bieg

ycia badanych kajakarzy, w tym równie

wyczynowego uprawiania sportu. Szczególnie ciekawe rezultaty dotycz

na zako czenie
grupy naszych

obecnych i byłych Olimpijczyków.
Słowa kluczoweŚ zdarzenia yciowe, determinanty wyniku sportowego, kariera sportowa
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Aleksandra Pepli ska, Aleksandra Mazurkiewicz
Psychologiczne determinanty i konsekwencje współczesnego modelu kariery zawodowej
Pojęcie i sposób spojrzenia na karierę zawodow ewoluowały na przestrzeni ostatnich lat
adekwatnie do zmian zachodz cych na rynku pracy. Aktualnie pojęcie kariery zawodowej jest
nieodł cznie zwi zane z kompetencjami, indywidualnym rozwojem cie ki kariery, kapitałem
kariery, a tak e jej specyficznym przebiegiem cechuj cym się wysokim poziomem dynamiki
i stosunkowo wczesnym podejmowaniem działa na rzecz rozwoju kariery. Zmiany te wi
się tak e ze zmianami stylu ycia, zmianami modelu ycia osobistego/rodzinnego, coraz
częstszym przenikaniem sfery

ycia osobistego i zawodowego i tym samym prowadz

do wielu konsekwencji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.
Celem prezentowych bada

była próba weryfikacji z jednej strony osobowo ciowych

determinant podejmowania się tego rodzaju kariery, jak równie jej konsekwencji z drugiej
strony. Celem bada

była ponadto próba poszukiwa

podmiotowych moderatorów

i mediatorów zwi zków pomiędzy deklarowanym obci eniem stresogennym pracy
a konsekwencjami z tego wynikaj cymi na w obszarze subiektywnej jako ci ycia. Badaniem
objęto ł cznie 26Ń osób realizuj cych wspomniany wcze niej wzorzec kariery w trójmiejskich
korporacjach, charakteryzuj cy się du

dynamik zmian, siln ingerencj w czas wolny

i ycie osobiste, czasem pracy przekraczaj cym znacz co normy ustalone w Kodeksie Pracy
oraz wysokim poziom zaanga owaniem zawodowym. Wiek osób badanych wahał się od 24
do 35 lat, wszystkie osoby badane posiadały wy sze wykształcenie, nie pozostawały
w adnym formalnym zwi zku oraz nie posiadały dzieci. W celu weryfikacji zało onych
celów posłu ono się narzędziami badawczymi pozwalaj cymi na pomiar wybranych
obszarów osobowo ci w ujęciu R. B. Cattella, hierarchię warto ci, poczucie sensu ycia,
poczucie szczę cia oraz poziom deklarowanego stresu.
Słowa kluczoweŚ kariera zawodowa, determinanty osobowo ciowe
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2. Aleksander Hauzi ski
Zmieniaj cy si

wiat a psychologiczne determinanty przywi zania do zawodu

Wprowadzenie. Z perspektywy psychologii pracy dostrzegane s w ostatnich latach zmiany
znaczenia terminu, jakim jest zawód, które dotycz Ś a) definicji pracy i zawoduś b) struktury
wiata zawodów i specjalno ci oraz cie ek kształcenia zawodowegoś oraz c) znaczenia
zawodu jako kategorii konstytuuj cej to samo ć zawodow osoby w cyklu ycia.
Przyjęto,

e nabycie uprawnie

zawodowych jest wa nym celem aktywno ci młodych

dorosłych. Przej cie z edukacji na rynek pracy z jednej strony wymaga determinacji
i znajomo ci realiów rynku pracy a z drugiej strony jest zadaniem rozwojowym zwi zanym
ze statusem osoby dorosłej. Zało ono, e proces tranzycji z edukacji zawodowej do pracy jest
składnikiem szerszego procesu rozwoju psychospołecznego, w którym wyró niono takie
składniki, jak poczucie dorosło ci, postawę wobec tranzycji na rynek pracy, poczucie
decyzyjno ci kariery i przywi zanie do zawodu.
żłówne pytanie badawcze przeprowadzonych bada

brzmiałoŚ jakie s

zwi zki między

poczuciem dorosło ci, postaw wobec przej cia z edukacji do pracy a decyzyjno ci kariery
i przywi zaniem do zawodu?
Osoby badane. W badaniach uczestniczyło 366 studentów ko cz cych ró ne kierunki studiów
wy szych, jak na przykład psychologię, socjologię, architekturę, biologię. Kryterium doboru
stanowił warunek studiowania na ostatnim roku danego kierunku. Charakterystyka badanej
próby pokazuje, e rednia wieku wyniosła 22 lata (M=22,8ś SŹ=2,8). W ród badanych było
285 (78% badanych) kobiet i 8Ń mę czyzn (2ń% badanych).
Procedura badawcza. Badania prowadzono na ró nych wydziałach uczelni pozna skich
z wykorzystaniem kwestionariuszy. Do analizy wyników wykorzystano pakiet SPSS oraz
Amos21.
Narzędzia badawcze. W badaniach wykorzystano Skalę Przywi zania do Zawodu (Hauzi ski,
Ba ka, 2Ńń3), Skalę Źecyzyjno ci w Karierze (Ba ka, 2Ńń3), oraz Skalę Poczucia Źorosło ci
(Brzezi ska, Piotrowski, 2ŃńŃ) oraz Skalę Postawy wobec Przej cia z źdukacji Zawodowej
do Pracy (Hauzi ski, 2Ńń2).
Wyniki bada . Uzyskane wyniki pokazuj , e istniej istotne statystycznie zale no ci między
podskalami wykorzystanych skal. Obliczono współczynnik korelacji r-Pearsona między
podskalami skal PźZP, Skal Źecyzyjno ci Kariery (SŹK), Skal Poczucia Źorosło ci (SPŹ)
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oraz Skal

Przywi zania do Zawodu (SPZ). Przeprowadzono analizę regresji a tak e

wykonano badania konfirmacyjne SźM. Badani studenci ko cz cy studia ujmowani ogółem
charakteryzuj się pozytywn postaw wobec przej cia z edukacji zawodowej do pracy.
Badani nie zgadzaj

się z twierdzeniem,

przeciętnego człowieka,

e wej cie na rynek pracy jest ponad siły

e podjęcie pracy wymaga więcej pomocy ze strony rodziny,

e lepiej być bezrobotnym, ni

mieć jak kolwiek pracę. Nie zgadzaj

się równie

z twierdzeniami, e nie warto podejmować pracy, której się nie lubi, a tak e nie chc zbyt
długo pozostawać w systemie edukacji.
Podsumowanie. Proces tranzycji z edukacji do pracy staje się coraz wa niejszym zadaniem
rozwojowym, a o jego przebiegu decyduj

nie tylko warunki i zasoby

rodowiska,

ale i zło one intrapsychiczne mechanizmy regulacyjne. Poniewa w dzisiejszych warunkach
społecznych i gospodarczych rynku pracy proces ten jest często powtarzany z powodu
wielokrotnego wchodzenia na rynek pracy i opuszczania go, tak wa ne jest poznanie
czynników decyduj cych o powodzeniu lub pora ce. Te czynniki często, jak wynika z teorii
przywołanych w pierwszej czę ci artykułu, kształtuj się w sytuacji podejmowania pierwszej
próby podjęcia stałego zatrudnienia. W przypadku badanych absolwentów ponad 4Ń% nie
posiadało do wiadczenia zawodowego. Źlatego nale y przyj ć,

e dalsze badania

psychologicznych mechanizmów reguluj cych przebieg tego procesu s wa ne, nie tylko
z powodu mo liwych zastosowa , ale i z powodu mo liwego poszerzenia stanu wiedzy o jego
przebiegu.
Słowa kluczoweŚ przywi zanie do zawodu, tranzycja na rynek pracy

3. Agnieszka Lipi ska-Grobelny
Psychologiczny portret pracownika portfolio
Obecny rynek pracy stanowi prawdziwe wyzwanie dla osób aktywnych zawodowo. Nie tylko
rodzi konieczno ć ci głego podnoszenia kwalifikacji, po więcania pracy coraz więcej
wolnego czasu, ale równie

oznacza podejmowanie dodatkowego zatrudnienia. Polska

zajmuje trzecie miejsce w źuropie pod względem liczby pracowników portfolio (Europe
in figures. Eurostat yearbook 2011). Celem przeprowadzonych analiz jest przedstawienie
psychologicznego „wizerunku” współczesnego wielopracownika. W badaniach uczestniczyło
436 osób (2ń8 pracowników portfolio i 2ń8 pracowników zatrudnionych w jednym miejscu
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pracy). Badani wypełniali Skalę Warto ci (SW) M. Rokeacha, Żormaln Charakterystykę
Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT) B. Zawadzkiego i J. Strelaua, Skalę
Męsko ci i Kobieco ci (SMiK) A. Lipi skiej-żrobelny i K. żorczyckiej. Wyniki wskazuj ,
e motywacja pracowników portfolio jest wieloaspektowa, co koresponduje ze wskazanymi
przez osoby badane motywami podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Pracownicy
portfolio posiadaj

uwarunkowania temperamentalne oraz strukturę temperamentu, które

sprzyja wykonywaniu pracy dla więcej ni jednego pracodawcy. Męsko ć nie ró nicuje grupy
portfolio i monopracowników, a dominuj cym typem płci psychologicznej w ród
wielopracowników jest typ okre lony oraz nieokre lony seksualnie, za typem ró nicuj cym
pracowników portfolio i monopracowników jest typ androgyniczny oraz krzy owo okre lony
seksualnie.
Słowa kluczoweŚ aktywno ć zawodowa, portfolio, wizerunek pracownika

4. Maria Finogenow
Ocena pracy zawodowej i emerytury a zadowolenie z ycia i pracy w okresie pó nej
dorosło ci
Celem prezentowanych bada

była analiza zwi zku między ocen

i emerytury a zadowoleniem z

pracy zawodowej

ycia oraz z pracy osób w okresie pó nej dorosło ci.

Źodatkowo postawiono pytanie, czy istnieje zró nicowanie w ocenie pracy zawodowej
i emerytury w zale no ci od aktualnej sytuacji zawodowej osób starszych.
W badaniu udział wzięło 2ń9 osób w wieku 55-7Ń lat (M=6Ń,37), w tym ńńń emerytów (wiek
56-7Ń) oraz ńŃ8 osób pracuj cych w pełnym wymiarze godzin (wiek 55-65). W badaniu
wykorzystanoŚ Źyferencjał Semantyczny Osgooda i wsp., Skalę Satysfakcji z ycia Źienera
i wsp., Skalę „źmocje” Wojciszke i wsp., Skalę Satysfakcji z Pracy Zalewskiej oraz Skalę
Afektu w Pracy (JAS) Briefa i wsp.
Przeprowadzone analizy wskazuj , e praca zawodowa oceniana jest bardziej korzystnie
od emerytury. Ponadto wykazano tylko nieliczne ró nice między emerytami a osobami
pracuj cymi w ocenie pracy i emerytury. Uzyskane wyniki wskazuj na istotne zwi zki
między ocen pracy oraz emerytury a zadowoleniem z ycia i z pracy. Ponadto zwi zki
te kształtuj się odmiennie w zale no ci od sytuacji zawodowej osób starszych.
Słowa kluczowe: ocena pracy zawodowej i emerytury, zadowolenie z ycia, pó na dorosło ć
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5. Barbara Mróz
Poczucie jako ci ycia w grupie kierowników i specjalistów – testowanie modelu MOA
W referacie zaprezentowane zostan istotne dla psychologii zarz dzania i osobowo ci kwestie
odnosz ce się do funkcjonowania pracowników wy szego szczebla. Kierowanie polega
na wdra aniu czterech elementówŚ planowania, organizowania, motywowania i kontroli, jest
zatem sztuk

opanowania i stosowania nie tylko umiejętno ci technicznych, ale te

społecznych i personalnych. Psychologowie (Ryan, Źeci, Seligman, Park, Peterson, Kasser),
podkre laj rolę struktury potrzeb i warto ci w pozytywnym funkcjonowaniu pracowników
ró nego szczebla. Sugeruj , e odkrywanie zwi zków między umiejętno ciami społecznymi,
cechami osobowo ci a stylem zarz dzania opartym na celach u pracowników, jest nie tylko
wyrazem pewnej aktualnej mody panuj cej w badaniach (Ryan, Huta, Deci; Wieczorkowska,
Burnstein; Ryan, Bernstein, Brown), ale jest w obecnych czasach konieczno ci . Testowane
w prezentowanym badaniu hipotezy zostały sformułowane w oparciu model osobowo ciowoaksjologiczny MOA B. Mróz będ cy rozwinięciem koncepcji potrzeb Murraya, Ryana
i Deciego, koncepcji przystosowania Rottera oraz warto ci Rokeacha. Model MOA zakłada,
e poczucie jako ci ycia u pracowników wy szego szczebla jest uwarunkowane takimi
wymiarami osobowo ciowo-aksjologicznymi, jak: struktura potrzeb, przystosowanie,
osi gnięcia i warto ci. W badaniach zastosowanoŚ Test Przymiotnikowy ACL Gougha
i Heilbruna, Test Niedoko czonych Zda TNZ Rottera, Wska nik Osi gnięć Zawodowych
WOZ pracowników wy szego szczebla B. Mróz, Skalę Warto ci Rokeacha oraz
Kwestionariusz Poczucia Jako ci
Żr ckowiaka. żrup

badan

ycia (KPJ ) Stra -Romanowskiej, Oleszkowicz,

było 584 pracowników wy szego szczebla w tym

261 kierowników i 323 specjalistów (28Ń kobiet i 3Ń4 mę czyzn). Wiek badanychŚ 25,2-58,1
latś rednia wiekuŚ 35,7 lat. Za pomoc analizy regresji oraz równa strukturalnych oceniono
wpływ badanych zmiennych. Okazało się, e model MOA ró nicuje pracowników wy szego
szczebla. Współczynnik determinacji uzyskał 49% wariancji wyja nianej zmiennej poczucia
jako ci ycia w modelu strukturalnym. Prawie połowę zmienno ci wyników poczucia jako ci
ycia u pracowników wy szego szczebla mo na tłumaczyć zwi zkiem cech osobowo ci i
warto ci.
Słowa kluczoweŚ Model MOA, osobowo ć, warto ci, poczucie, jako ci ycia
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Sesja tematyczna nr 6: STRES I RADZENIE SOBIE W WARUNKACH
NATURALNYCH I EKSTREMALNYCH
Prowadz cyŚ
Paweł Izdebski
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wyst pieniaŚ
1. Agata Kudlik, Ewa Czerniawska
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
L k a tendencyjno ć pami ci u osób zdrowych w warunkach stresora
naturalnego
2. Maria Je ewska
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, żda ski Uniwersytet Medyczny
Jako ć ycia ludzi pracuj cych na morzu
3. Agnieszka Skorupa
Instytut Psychologii, Uniwersytet l ski w Katowicach
Ró nice indywidualne a adaptacja do sytuacji polarnej - na przykładzie
uczestników Polskiej źkspedycji Polarnej na Spitsbergen
4. Irena Leszczy ska
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, żda ski
Uniwersytet Medyczny
Uwarunkowania stresu w pracy na platformach wiertniczych w Polsce
a długoterminowe skutki zdrowotne z perspektywy 2Ń lat. Mediacyjna rola
dynamiki stresu i stylu radzenia sobie ze stresem
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5. Aleksandra Łuczak
Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie
Stres zawodowy a zachowania antyzdrowotne i problemy ze zdrowiem
kierowców samochodów ci arowych

Streszczenia wyst pie Ś
1. Agata Kudlik, Ewa Czerniawska
L k a tendencyjno ć pami ci u osób zdrowych w warunkach stresora naturalnego
Zało enia. Badania nad lękiem i tendencyjno ci pamięci ukazuj du
Czę ć pokazuje,

e osoby wysokolękowe zapamiętuj

niespójno ć wyników.

więcej słów zagra aj cych ni

niskolękowe (np. Żriedman i in., 2000; Russo i in., 2001, 2ŃŃ6). W szeregu bada nie
uzyskano jednak ró nic w pamięci pomiędzy uczestnikami o ró nym poziomie lęku
(np. metaanaliza Holas, Brzezicka, 2ŃŃ9). Metaanalizy akcentuj znaczenie dwóch warunków
w ujawnianiu tendencyjno ci pamięci jawnej w lękuŚ płytki poziom przetwarzania w fazie
kodowania oraz swobodne odtwarzanie. Pozwalałyby one na pełniejsze ujawnienie się
wpływu czynników emocjonalnych. W zdecydowanej większo ci bada , w których
nie wykazano tendencyjno ci pamięci jawnej u osób wysokolękowych, przy zapamiętywaniu
stosowano zadania prowokuj ce do głębszej analizy materiału. W badaniach, w których j
wykazano indukowano za płytkie kodowanie (por. Holas, Brzezicka, 2009; Mitte, 2008).
Prezentowana praca miała na celu podjęcie bada

nad tendencyjno ci

pamięci przy

uwzględnieniu postulowanych warunków oraz eksplorację głównych niejasno ci w tym
obszarze bada

(warunki stresu naturalnego, osoby zdrowe). Źodatkow

zmienn

jest

skłonno ć do do wiadczania my li intruzyjnych jako czynnik mog cy mieć wpływ
na funkcjonowanie pamięciowe w populacji nieklinicznej (przy znikomej ilo ci bada , por.
metaanaliza Kudlik, Czerniawska, 2Ńńń). żłówne pytanie badawczeŚ czy tendencyjno ć
pamięci w lęku występuje u osób zdrowych i jakie występuj ró nice z uwzględnieniem
warunków badawczych?
Opis metodologii. żłówne hipotezyŚ HńŚ Tendencyjno ć pamięci w kierunku materiału
negatywnego ujawni osoby ń) w warunkach stresowych 2) osoby o wysokim poziomie lęku.
H2Ś Osoby w warunkach stresowych zapamiętaj więcej materiału negatywnego ni osoby
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w warunkach neutralnych. H3Ś Osoby o wysokim poziomie lęku zapamiętaj więcej materiału
negatywnego ni osoby o niskim poziomie lęku.
Osoby badane. 727 studentów warszawskich uczelni. 684 wł czone do analiz (534 K, ń5Ń Mś
18-35 lat. M wieku: 21,59; SD=2,35). Badanie odbywało się w 4 warunkach (2 warunkiŚ
neutralne, stresowe X 2 obecno ć manipulacjiŚ obecna, brak).
Procedura
1. Manipulacja (ocena sesji egzaminacyjnej na 3 skalach)
2. Wypełnienie kwestionariuszy (ń. STAI 2. KNM – narzędzie autorskie)
3. Zadanie mimowolnego uczenia się
4. Niezapowiedziany sprawdzian pamięciowy
5. Ocena aktualnie do wiadczanych intruzji (frekwencji i nasilenia na skalach)
żłówne wyniki badania i wnioski. W obrębie ró nic wewn trzgrupowychŚ najlepiej
zapamiętywane słowa negatywne zwi zane z egzaminem. Wskazuje to na efekt kontekstu
(sytuacja badania nasuwaj ca skojarzenia z egzaminem).
Osoby w warunkach stresowych z manipulacj zapamiętywały więcej słów negatywnych
i wysoko negatywnych ni osoby w warunkach stresowych bez manipulacji.
Osoby o wysokim stanie lęku oraz osoby o wysokim stanie lęku w warunkach stresowych
z manipulacj zapamiętywały więcej słów negatywnych i wysoko negatywnych ni osoby
o niskim stanie lęku oraz osoby o wysokim stanie lęku w warunkach stresowych bez
manipulacji.
Za tendencyjno ć pamięci w kierunku materiału negatywnego odpowiada wył cznie stan
lęku. Tam, gdzie uzyskano istotne efekty dla materiału negatywnego, uczestnicy ró nili się
stanem lęku. Analizy korelacji pokazuj ,

e stan lęku jest zwi zany z pamięci

słów

negatywnych i wysoko negatywnych. Przy kontroli stanu lęku, zwi zki innych zmiennych
z pamięci materiału negatywnego osłabiaj się lub zanikaj .
Słowa kluczoweŚ lęk, pamięć jawna
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2. Maria Je ewska
Jako ć ycia ludzi pracuj cych na morzu
Praca na morzu jest wysoce obci aj ca, ryzykowna i stresuj ca. Czynniki klimatyczne,
fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne maj wpływ na jako ć pracy i ycia.
Badano jako ć ycia i obci enie stresem w pracy. Oceniono zale no ć między jako ci

ycia

a osobowo ci , temperamentem, stylem radzenia sobie ze stresem. Zbadano ń578 polskich
marynarzy.
Zastosowane metody: WHOQOL-BRźŻ, Ankieta dla osób zatrudnionych na morzu.
Kwestionariusze: NEO-ŻŻI, PTS, CISS, POMS i Stres w pracy. Wyniki pokazuj , e jako
ycia marynarzy jest do ć wysoka. Poziom ich stresu jest redni, satysfakcja z ycia i pracy
oraz relacje rodzinne s

zadawalaj ce. Polscy marynarze wykazuj

neurotyzm poni ej

redniej i wysok ekstrawersję. S otwarci, ugodowi i sumienni. Siły procesów pobudzania
i hamowania s prawidłowe, a w sytuacjach stresowych dominuje koncentracja na zadaniu.
Słowa kluczoweŚ jako ć ycia, praca na morzu

3. Agnieszka Skorupa
Ró nice indywidualne a adaptacja do sytuacji polarnej – na przykładzie uczestników
Polskiej Ekspedycji Polarnej na Spitsbergen
Ka dego roku mała grupa polskich naukowców i techników przebywa w Polskiej Stacji
Polarnej na Spitsbergenie. Warunki, w których pracuj s wyj tkowe i w znacznym stopniu
oddziałuj na ka dego polarnika. W literaturze z zakresu psychologii polarnej rodowisko
takie okre la się skrótem ICź co na język polski mo na przetłumaczyćŚ Odosobnione –
Zamknięte – źkstremalne (Sandal, Leon, Palinkas, 2ŃŃ6). Roczna izolacja małej grupy
w ekstremalnych

warunkach

dostarcza

wielu

tematów

do

rozwa a

i

bada

psychologicznych. Jednym z kluczowych zagadnie (zarówno dla powodzenia ekspedycji,
jak i utrzymania dobrostanu jednostki) jest stopie adaptacji ka dej osoby do warunków
polarnych.
Na proces adaptacji uczestników ekspedycji do sytuacji polarnej maj wpływ charakterystyki
indywidualne takie jak: zmienne osobowo ciowe i temperamentalne, stan zdrowia
psychicznego oraz styl radzenia sobie ze stresem (por. Palinkas, 2003, za: Rosent, Le Scanff,
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Sagal, 2000; Sandal, Leon, Palinkas, 2006, za: Palinkas, 2000; Leon, Sandal, Larsen, 2011).
Dotychczasowe badania nad predykcj adaptacji jednostki do warunków arktycznych daj
tylko kilka wskazówek co do optymalnej kombinacji po danych indywidualnych cech
członków grup (Sandal, Leon, Palinkas, 2ŃŃ6, zaŚ Palinkas, 2ŃŃń). Badacze i agencje
kosmiczne uznaj

pomiary szeroko rozumianych ró nic indywidualnych za przydatne

narzędzie selekcji, poniewa nie dysponuj doskonalsz procedur rekrutacyjn (Sandal,
Leon, Palinkas, 2ŃŃ6), jednak e wyniki bada nt. skuteczno ci takich predykcji s sprzeczne.
W ramach pracy doktorskiej przeprowadziłam badania longitudinalne uczestników Polskiej
źkspedycji Polarnej PAN na Spitsbergen. żrupa składała się z dziesięciu osób
przebywaj cych przez cały rok w stacji polarnej. Badania, w których polarnicy wzięli udział
zostały podzielone na trzy etapy: (1) badania typu pretest-posttest, przeprowadzane
bezpo rednio na zgrupowaniu polarników przed wyjazdem do stacji polarnej i po powrocie
z zimowaniaś (2) monitoring dynamiki procesów grupowych polegaj cy na comiesięcznym
badaniu przeprowadzanym za po rednictwem Internetuś (3) badania in situ w stacji polarnej,
zbieranie danych bezpo rednio w stacji na Spitsbergenie.
W swoim wyst pieniu chciałam zaprezentować wyniki dotycz ce jednego z postawionych
przeze mnie pyta badawczychŚ Jakie cechy indywidualne wpływaj na proces adaptacji
uczestników ekspedycji do sytuacji polarnej? Jeden z najbardziej zaskakuj cych wniosków
płyn cych z bada , to to, i

konfiguracja cech wymienionych wcze niej ró nic

indywidualnych (mieszcz ca się, rzecz jasna, w tzw. normie psychologicznej) zdaje się nie
mieć praktycznie znaczenia dla procesu adaptacji jednostki. Przy współczesnym postępie
technologicznych oraz bardzo dobrych warunkach w stacji polarnej praktycznie ka dy mo e
znale ć konstruktywny sposób radzenia sobie z cało ci stresorów występuj cych w sytuacji
izolacji arktycznej. Podczas wyst pienia dokonam tak e próby odniesienia wyników
do praktyki psychologicznej, szczególnie procesu rekrutacji na ekspedycję polarn .
Słowa kluczoweŚ adaptacja, izolacja, warunki polarne
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4. Irena Leszczy ska
Uwarunkowania

stresu

w

pracy

na

platformach

wiertniczych

w

Polsce

a długoterminowe skutki zdrowotne z perspektywy 2Ń lat. Mediacyjna rola dynamiki
stresu i stylu radzenia sobie ze stresem
Problematyka. Praca na morskich platformach wiertniczych odbywa się w warunkach
szczególnie trudnych, ekstremalne warunki

rodowiska determinowane siłami natury

i procesami technologicznymi mog powodować długotrwałe, negatywne skutki zdrowotne.
Tak e czynniki psychospołeczne, na równi z obiektywnymi mog mieć wpływ na zdrowie
pracowników platform za po rednictwem mechanizmu stresu.
Wiele bada pokazuje mediacyjn rolę stylów radzenia sobie w zwi zku stresu w pracy
ze zdrowiem, tak e wskazywane s

cechy osobowo ci, jako predykatory większego

obci enia stresem i negatywnych konsekwencji zdrowotnych (Heszen, 2Ńń3).
Sposób adaptowania się do stresu w pracy w dłu szym czasie i rodzaj dyspozycyjnego stylu
radzenia sobie ze stresem to potencjalne mediatory zwi zku pomiędzy stresem zdrowiem.
Czy sposób adaptowania się do stresu w pracy (dynamika stresu) i styl radzenia sobie
ze stresem pracowników platform wiertniczych ma zwi zek ze zdrowiem i jego ocen ?
Metodologia. Przebadano ń67 pracowników polskich platform wiertniczych, mę czyzn,
rednia wieku 42 lata. Procedura badawcza ma charakter badania podłu nego, obejmuje
analizę danych z lat ń993-2Ńń3. MetodyŚ badania uwzględniaj , zgodnie z zasad triangulacji,
dane z trzech ródełŚ a. dane dotycz ce „obiektywnego” stresu (audyty, Kwestionariusz
do Oceny Cech Pracy (Dudek, Waszkowska); b. dane dotycz ce stresu „subiektywnego” –
Kwestionariusz do Subiektywnej Oceny Stresu w Pracy (Dudek, Waszkowska),
Psychospołeczne Warunki Pracy (Widerszal-Bazyl, Cie lak), Profil Nastrojów POMS;
c. badania cech temperamentalno-osobowo ciowychŚ NźO-FFI (Costa, Mc Crae), PTS
(Strelau), CISS (Endler, Parker); d. dane dotycz ce wska ników stanu zdrowia (liczba
dolegliwo ci, BMI, własna ocena stanu zdrowia).
Wyniki bada . Podej cie longitudinalne i analiza skupie pozwoliły wyodrębnić 3 sposoby
adaptowania się do stresu w ci gu 2Ń lat (dynamika stresu)Ś stres pracowników platform
wiertniczych mo e systematycznie maleć (Uodparniaj cy się - UO), systematycznie wzrastać
(Uwra liwiaj cy się - UW) albo zmieniać się w czasieŚ najpierw maleć, a potem wzrastać
(Zmieniaj cy się - ZM). Utworzono model przewidywania zdrowia - SEM (RMSEA=0,074;
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CFI=0,94ń). Podej cie longitudinalne wykazało, e zdrowie nie wi e się ani ze stresem
(b=-0,ń8), ani z cechami osobowo ci (b=0,ń2) bezpo rednio. Całkowitym mediatorem
pomiędzy stresem w pracy a wska nikami zdrowia jest styl radzenia sobie ze stresem
(indirect=0,18*;

p=0,ŃŃ4)Ś

większy udział

stylu

emocjonalno-unikowego

zwiększa

prawdopodobie stwo lepszego stanu zdrowia (b=0,52*). Całkowitym mediatorem zale no ci
pomiędzy uwarunkowaniami osobowo ciowymi a zdrowiem jest typ dynamiki stresu
(indirect=0,11*; p=0,Ńńń). Wraz ze wzrostem poziomu neurotyczno ci, ekstrawertyczno ci
i sumienno ci wzrasta poziom stresu (b=0,34*) i większe jest prawdopodobie stwo
przynale no ci do skupienia 1 - UW (b=0,27*), czyli do tej grupy, w której na przestrzeni lat
stres systematycznie spada.
Pracownicy platform wiertniczych, którzy na przestrzeni 2Ń lat obserwacji deklaruj wzrost
stresu w pracy, w porównaniu z tymi, którzy deklaruj jego spadek, czę ciej posługuj się
w sytuacjach trudnych stylem emocjonalnym i unikowym (w proporcji do wiod cego
zadaniowego),

charakteryzuj

się

ni szym

poziomem

neurotyczno ci,

ekstrawersji

i sumienno ci oraz charakteryzuj się w rezultacie lepszym zdrowiem.
Słowa kluczoweŚ stres w pracy, radzenie sobie ze stresem, platformy wiertnicze w Polsce

5. Aleksandra Łuczak
Stres zawodowy a zachowania antyzdrowotne i problemy ze zdrowiem kierowców
samochodów ci arowych
Praca kierowcy samochodu cię arowego wi e się z występowaniem wielu specyficznych
czynników stresogennych (McCallum i in., 2003; Krueger i in., 2007; Starkowski, 2007;
W growska-Koski, 2ŃŃ8) i często prowadzi do odczuwania wysokiego poziomu stresu
zawodowego (Łuczak, 2Ńń2). Wysoki poziom stresu prowadzi z kolei do licznych problemów
zdrowotnych oraz do konieczno ci jego redukowania, co nierzadko odbywa się w sposób
niesprzyjaj cy zdrowiu. Z przegl du literatury przedmiotu wynika,

e znaczna czę ć

kierowców samochodów cię arowych cierpi na ró nego typu problemy zdrowotne oraz
przejawia zachowania maj ce negatywny wpływ na zdrowie. Źlatego te celem pracy było
zbadanie wybranych zachowa

antyzdrowotnych i problemów ze zdrowiem kierowców

samochodów cię arowych oraz ich zwi zku ze stresem do wiadczanym w miejscu pracy.
żrupę osób badanych stanowiło ń8Ń kierowców samochodów cię arowych w rednim wieku
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42,Ń7

(SŹ=ń3,55).

Zastosowanymi

narzędziami

byłyŚ

wywiad

ustrukturalizowany,

Kwestionariusz do Subiektywnej Oceny Pracy autorstwa B. Źudka i współpracowników
(ń999), Kwestionariusz Zachowa Zwi zanych z Jedzeniem (KZZJ) autorstwa N. Ogi skiejBulik i L. Puty skiego. Badania przeprowadzone zostały na parkingach zlokalizowanych przy
głównych szlakach lokalizacyjnych Polski. Uzyskane wyniki wskazuj , e istnieje zwi zek
pomiędzy stresem zawodowym a zachowaniami, które maj szkodliwy wpływ na zdrowie,
takimi jak palenie papierosów i nieprawidłowe zachowania jedzeniowe. Poza tym uzyskane
wyniki wiadcz

o istnieniu zwi zku pomiędzy poziomem stresu a bólami kręgosłupa

i problemami ze snem w grupie kierowców samochodów cię arowych.
Słowa kluczoweŚ kierowcy samochodów cię arowych, stres zawodowy, zachowania
jedzeniowe, palenie papierosów, problemy ze snem, bóle kręgosłupa
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Sesja tematyczna nr 7: POMIAR W PSYCHOLOGII. ADAPTACJA SKAL
Prowadz cyŚ
Piotr Francuz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyst pieniaŚ
1. Wiesława Sotwin, Iwona Pilchowska
Wydział Psychologii, Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Skala „Siła woli”
2. Damian Grabowski, Agata Chudzicka-Czupała, Mariola Paruzel-Czachura,
Małgorzata Chrupała-Pniak
Instytut Psychologii, Uniwersytet l ski w Katowicach
Wst pna charakterystyka psychometryczna Skali Nieetycznych Zachowa Proorganizacyjnych (NZPO)
3. Bogusława Halina Lachowska
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Przekonania o własnej skuteczno ci członków rodziny w kontek cie jako ci ycia
4. Damian Grabowski, Agata Chudzicka-Czupała
Instytut Psychologii, Uniwersytet l ski w Katowicach
Walidacja polskiej wersji Wielowymiarowego Profilu Etyki Pracy
5. Tomasz Wyrzykowski1, Hubert Suszek2
1

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego Szpital w Warszawie

2

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Wnioski z adaptacji kwestionariusza Symptom Checklist 90-R
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Wiesława Sotwin, Iwona Pilchowska
Skala „Siła woli”
Referat prezentuje skalę „Siła woli”. Została ona skonstruowana w oparciu o koncepcję woli
Wiesławy Sotwin (2ŃńŃ). Siła woli jest w niej rozumiana jako poziom sprawowania kontroli
nad sob i/lub nad otoczeniem zewnętrznym. Poniewa skala słu y do pomiaru siły woli,
to mo e – po rednio – mierzyć efektywno ć podmiotu woli. Podmiotem woli nie jest jednak –
według wspomnianej koncepcji – tylko ja podmiotowe, ale ja podmiotowe działaj ce
w sprzę eniu zwrotnym z reprezentacją ja. źfektywno ć podmiotu woli zale y zatem
od ogromnej liczby rozmaitych czynników, które mo na podzielić na dwie grupy. Pierwsza
z nich to „mentalna energia” podmiotu woli, uwarunkowana m.in. przez zasoby energetyczne
organizmu czy wyznawane przez dan osobę warto ci. Natomiast druga grupa to czynniki
warunkuj ce „sprawno ć” podmiotu woli, a więc umiejętno ci jednostki, np. w zakresie
formułowania celów, czy jej wiedza dot. okre lonej sytuacji. Wyj ciowo skala zawierała
22 pozycje, a zadaniem badanych było okre lenie jak często np. trac kontrolę nad emocjami
lub w swoim rodowisku staj

się liderami wspólnych przedsięwzięć. Wstępn

wersję

kwestionariusza wypełniły 954 osoby obu płci w wieku od ń8 do 8Ń lat. Strukturę
wewnętrzn

narzędzia przebadano za pomoc

najpierw

eksploracyjnej, a potem

konfirmacyjnej analizy czynnikowej (AMOS). W rezultacie uzyskano model, w którym
zostały wyodrębnione dwa czynniki, jeden zło ony z 7, a drugi z 8 pozycji. Ten pierwszy
tworzy podskalę „Kontrola nad sob ”, a drugi - „Kontrola nad otoczeniem zewnętrznym”.
Wszystkie pozycje koreluj

dodatnio, na poziomie statystycznie istotnym (p<0,001),

ze składowymi, do których je sklasyfikowano. Ponadto, warto ci ładunków czynnikowych
wskazuj , e pozycje poprawnie reprezentuj dany czynnik. Uzyskany model jest dobrze
dopasowany do danych (x2 (69)=94,08; p=0,024; CMIN/DF=1,36; CFI=0,96; RMSEA=0,02),
mo na więc stwierdzić, e uzyskano potwierdzenie dwuczynnikowego modelu siły woli.
Słowa kluczoweŚ siła woli, kontrola nad sob , kontrola nad otoczeniem zewnętrznym, skala
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2. Damian Grabowski, Agata Chudzicka-Czupała, Mariola Paruzel-Czachura,
Małgorzata Chrupała-Pniak
Wst pna charakterystyka psychometryczna Skali Nieetycznych Zachowa

Pro-

organizacyjnych (NZPO)
Celem

wyst pienia

jest

prezentacja

bada

nad

podstawowymi

wła ciwo ciami

psychometrycznymi polskiej wersji narzędzia Unethical Pro-Organizational Behavior Scale
(Umphress, Bingham, Mitchell, 2ŃńŃ), czyli skali Nieetycznych Zachowa

Pro-

Organizacyjnych (NZPO), metody słu cej do badania nieetycznych zachowa

pro-

organizacyjnych. Zweryfikowano rzetelno ć i trafno ć narzędzia. Zbadano dwie próby osób
pracuj cych, pierwsza (A) liczyła 4Ń5 osób, natomiast druga (B) 323. Współczynnik alpha
Cronbacha dla skali wyniósł dla obu prób Ń,86.
Konfirmacyjna analiza czynnikowa przeprowadzona na tych próbach potwierdziła
jednoczynnikowy charakter zmiennej oraz trafno ć ró nicow NZPO. Miary dopasowania
jednoczynnikowego modelu do danych uzyskanych za pomoc sze ciu itemów tej skali
wyniosły w próbie A CŻI=Ń,97ś NŻI=Ń,97ś SRMR=Ń,Ń4ń w próbie B CŻI=Ń,95ś NŻI=Ń,95ś
SRMR=Ń,Ń53. Model jednoczynnikowy był najgorzej dopasowany do wspólnej puli itemów
stworzonych ze skalŚ NZPO, skali Przywi zania Organizacyjnego Meyer i Allen oraz skali
etyki pracy (WPźP). Skala NZPO koreluje dodatnio ze wska nikami zaanga owania
organizacyjnego i zaanga owania w pracę oraz negatywnie z etyk pracy i ugodowo ci .
Słowa kluczoweŚ psychometria, skala Nieetycznych Zachowa Proorganizacyjnych

3. Bogusława Halina Lachowska
Przekonania o własnej skuteczno ci członków rodziny w kontek cie jako ci ycia
Wyniki

dotychczas

bada

przeprowadzonych

dla funkcjonowania jednostki jej przekona

wskazuj

na

ogromne

znaczenie

na własnych temat, w tym szczególnie

przekonania o własnej skuteczno ci. Przekonania dotycz ce skuteczno ci mog

mieć

charakter uogólniony oraz szczegółowy, obszarowy. Celem prezentacji jest ukazanie
wyników bada po więconych adaptacji na grunt polski czterech kwestionariuszy badaj cych
przekonanie ró nych członków rodziny o ich skuteczno ci w roli mał onka, rodzica oraz
dziecka a tak e ich przekonanie o skuteczno ci rodziny jako grupy społecznej. Wszystkie
cztery kwestionariusze opracowane zostały przez zespół w składzieŚ ż.V. Caprara,
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C. Regalia, ź. Scabini, C. Barbaranelli i A. Bandura. Na gruncie polskim badaniami objęto
grupę 4ŃŃ osób, w tym równie

przedstawicieli tych samych rodzin, co pozwoliło

na dokonanie porówna wewn trzrodzinnych. W celu okre lenia trafno ci adaptowanych skal
oszacowano uogólnion własn skuteczno ć badanych, jako ć komunikacji między rodzicami
a adolescentami w percepcji ka dej ze stron, efekty rozwi zywania konfliktów w relacji
między adolescentami a matk i ojcem, nasilenie sytuacji trudnych w rodzinie, satysfakcję
z ycia rodzinnego, satysfakcję mał e sk . Analizie poddano trafno ć czynnikow skal oraz
ich rzetelno ć.
Słowa kluczoweŚ własna skuteczno ć, funkcjonowanie jednostki, jako ć ycia

4. Damian Grabowski, Agata Chudzicka-Czupała
Walidacja polskiej wersji Wielowymiarowego Profilu Etyki Pracy
Celem prezentowanych bada

było sprawdzenie podstawowych cech psychometrycznych

polskiej wersji kwestionariusza do badania etyki pracy, Wielowymiarowego Profilu Etyki
Pracy (WPEP) - Multidimentional Work Ethic Profile (MWEP) (Miller, Woehr, Hudspeth,
2002).
Rezulaty bada przeprowadzonych na próbie ń859 osób pracuj cych wskazuj na wysok
rzetelno ć i trafno ć polskiej wersji metody. Przeprowadzona czynnikowa analiza
konfirmacyjna wykazała zadowalaj ce dopasowanie 7-czynnikowego modelu etyki pracy
do danych empirycznych. Zastosowanie metody test-retest w odstępie 5 tygodni dowiodło
wysokiej stabilno ci czasowej narzędzia.
Poszczególne skale WPźP koreluj

z sumienno ci , przywi zaniem organizacyjnym,

z satysfakcj z pracy oraz z wewnętrznym poczuciem umiejscowienia kontroli.
Słowa kluczoweŚ Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy (WPEP), etyka pracy

5. Tomasz Wyrzykowski, Hubert Suszek
Wnioski z adaptacji kwestionariusza Symptom Checklist 90-R
W ramach realizacji grantuŚ Skuteczno ć krótkoterminowej grupowej psychoterapii
psychodynamicznej i poznawczej w warunkach oddziału dziennego przewidziano adaptację
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kilku narzędzi badawczych w tym kwestionariusza SCL9Ń-R autorstwa L. Derogatisa. Jest to
jedno z najczę ciej wykorzystywanych narzędzi w badaniach psychoterapii na wiecie.
Pozwala na oszacowanie zmian zachodz cych w wyniku psychoterapii w obszarze
symptomów psychopatologicznych. Mimo wielu lat istnienia narzędzia do tej pory brakuje
jego polskiej adaptacji. Nasze badanie ma wypełnić tę lukę. W wyst pieniu zaprezentowane
zostan wnioski na temat trafno ci i mo liwo ci zastosowania kwestionariusza na podstawie
badania obejmuj cego pacjentów oddziału dziennego i studentów.
Słowa kluczoweŚ grupowa psychoterapia psychodynamiczna i poznawcza, kwestionariusz
Symptom Checklist 90-R
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Sesja tematyczna nr 8: PSYCHOLOżICZNź PROBLźMY OSÓB CHORYCH
SOMATYCZNIE
Prowadz cyŚ
Mariola Bidzan
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gda ski

Wyst pieniaŚ
1. Maria Ole
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Odporno ć psychiczna a jako ć ycia młodzie y chorej przewlekle
2. Małgorzata A. Basi ska, Izabela Grzankowska, Zyta lesi ska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pr no ć

i

strategie

radzenia

sobie

ze

stresem

a

wybrane

aspekty

psychologicznego funkcjonowania młodzie y chorej onkologicznie
3. Małgorzata A. Basi ska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Osobowo ć typu Ź a funkcjonowanie w chorobie pacjentów chorych przewlekle
4. Natalia Treder1, Mariusz Siemi ski2, Marcin Żijałkowski3, Krzysztof Jodzio1
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski

2

Klinika Neurologii Źorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

3

Klinika Kardiologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Charakterystyka osobowo ci pacjentów z zespołem takotsubo

602

5. Izabela Pawłowska1, Aleksandra Łuszczy ska1,2, Karolina Zarychta3
1

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

2

University of Colorado, Colorado Springs

3

CARE-BźH Centrum Bada

Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi

i Zdrowiem, Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej we Wrocławiu
Jako ć ycia w ród osób z rakiem płuc i jej psychospołeczne determinantyŚ
badania podłu ne w okresie 4 miesi cy po resekcji guza
6. Agnieszka Wo niewicz, Laura Bła ejewicz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pr no ć a radzenie sobie ze stresem w grupie osób chorych na łuszczyc

Streszczenia wyst pie Ś
1. Maria Ole
Odporno ć psychiczna a jako ć ycia młodzie y chorej przewlekle
Sytuacja choroby przewlekłej w okresie dzieci stwa i adolescencji stanowi istotne zakłócenie
realizacji podstawowych potrzeb dziecka jak te

potrzeb zwi zanych z wyzwaniami

i przemianami rozwojowymi. U wielu nastolatków obserwuje się negatywne skutki choroby
zarówno w zakresie ich funkcjonowania, przystosowania, postaw wobec przyszło ci,
prze ywanych emocji czy jako ci ycia. Niemniej, w wielu przypadkach choroba i zwi zane
z ni ograniczenia nie powoduj większych zaburze a nawet do wiadczenie stresu choroby
przyczynia się do rozwoju osobowo ci i większej dojrzało ci. Pojawia się zatem pytanie,
dlaczego niektóre chore dzieci reaguj w sposób bardziej adaptacyjny na do wiadczenie
choroby, i nie wykazuj zaburze oraz ni szego poziomu jako ci ycia? Odpowiadaj c na to
pytanie odwołuję się do pojęcia odporno ci psychicznej (resilience). Dotychczasowe badania
wskazuj

na pewne wła ciwo ci dzieci odpornych, jak np. dobre funkcjonowanie

intelektualne, towarzysko ć, przekonanie o własnej skuteczno ci, zaufanie do siebie i wysoka
samoocena, wewnętrzne umiejscowienie kontroli czy społeczne kompetencje. Celem referatu
jest prezentacja problematyki odporno ci psychicznej (resilience) i subiektywnej jako ci
ycia, analiza podobie stw i ró nic miedzy tymi konstruktami oraz prezentacja wyników
bada własnych. Źotyczyły one subiektywnej jako ci ycia i czynników ochronnych, takich
jakŚ społeczne kompetencje/umiejętno ci, strategie radzenia, poczucie własnej skuteczno ci
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i postrzegane wsparcie społeczne. W badaniach uczestniczyło N=266 osób (ń64 dziewcz t)
w wieku 11-ń8 lat hospitalizowanych z powodu chorób przewlekłych. Wnioski z bada
posłu yły do opracowania teoretycznego modelu jako ci ycia z uwzględnieniem odporno ci
jako centralnego elementu.
Słowa kluczoweŚ odporno ć psychiczna, jako ć ycia, czynniki ochronne, młodzie , choroba
przewlekła

2. Małgorzata A. Basi ska, Izabela Grzankowska, Zyta lesi ska
Pr no ć i strategie radzenia sobie ze stresem a wybrane aspekty psychologicznego
funkcjonowania młodzie y chorej onkologicznie
Celem bada było ustalenie zwi zku między wska nikami zasobu prę no ci i strategiami
radzenia sobie ze stresem a obrazem psychologicznego funkcjonowania młodzie y chorej
onkologicznie przy uwzględnieniu po rednicz cego wpływu wieku, płci i czasu trwania
choroby.
Metoda. Do oceny poziomu prę no ci posłu yła Skala Pomiaru Prę no ci (SPP-18)
Z. Juczy skiego i N. Ogi skiej-Bulik. Natomiast wybierane przez młodzie strategie radzenia
sobie ze stresem okre lono na podstawie badania kwestionariuszem Jak Sobie Radzisz? (JSR)
Z. Juczy skiego i N. Ogi skiej-Bulik. Opisu psychologicznego funkcjonowania adolescenta
dokonano w oparciu o wyniki Testu Rysunku Rodziny w opracowaniu M. Braun-żałkowskiej
z uwzględnieniem wska ników emocjonalno ci, empatii oraz stosunku do innych ludzi.
Grupa badana. Przebadano 6Ń osób w wieku od ń2 do ń7 lat, w tym 3Ń osób chorych
onkologicznie i 3Ń osób zdrowych jako grupę kontroln . żrupa młodzie y chorej
onkologicznie była zró nicowana ze względu na czas trwania chorobyŚ od ń roku do 7 lat.
Badania z ich udziałem odbywały się w Poradni Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego
im. Jurasza w Bydgoszczy. Osoby zdrowe badano poza szpitalem. Wszystkie badania zostały
przeprowadzone za zgod badanych i ich prawnych opiekunów.
Wyniki bada . ń. Okazało się, e prę no ć jako zasób charakteryzuje w równym stopniu
młodzie choruj c onkologicznie, jak i zdrow i jest w obu grupach na poziomie rednim.
2. W badaniach nie ujawnił się zwi zek między poziomem prę no ci młodzie y chorej
onkologicznie a obrazem jej psychologicznego funkcjonowania
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3. Okazało się, e istniej zwi zki między strategiami radzenia sobie ze stresem stosowanymi
przez młodzie

chor

onkologicznie z niektórymi aspektami jej psychologicznego

funkcjonowania przy po rednicz cym wpływie płci i czasu trwania choroby.
4. Analiza wyników bada nie wykazała ró nicuj cej roli wieku w odniesieniu do zwi zku
zasobów

posiadanych

przez

chor

młodzie

z

poszczególnymi

aspektami

jej

psychologicznego funkcjonowania.
Słowa kluczoweŚ prę no ć, strategie radzenia sobie, funkcjonowanie psychologiczne,
adolescenci chorzy onkologicznie

3. Małgorzata A. Basi ska
Osobowo ć typu Ź a funkcjonowanie w chorobie pacjentów chorych przewlekle
Wprowadzenie. Osobowo ć typu Ź jest specyficznym konstruktem, charakteryzowanym
przez dwa wymiaryŚ tendencję do do wiadczania negatywnych emocji – depresji, lęku,
gniewu lub wrogo ci oraz tendencję do społecznego wycofania się. Najnowsze badania
wskazuj na jej istotn rolę w patogenezie i przebiegu wielu schorze .
Cel. W prezentowanej pracy podjęto zagadnienie występowania osobowo ci stresowej typu Ź
w grupie chorych przewlekle w odniesieniu do kilku przejawów funkcjonowania w chorobie:
akceptacji choroby, przekona na temat lokalizacji kontroli zdrowia i zachowa zdrowotnych.
Badane osoby. Przebadano razem 204 osoby chore przewlekle, w tym 135 (66%) kobiet
i 69 (34%) mę czyzn w rednim wieku 49,56 lat (SŹ=ń3,ń3).
Metody. W badaniu zastosowano następuj ce metody psychologiczneŚ Skalę ŹS-14 do oceny
osobowo ci typu Ź oraz Skalę Akceptacji Choroby AIS (Acceptance of Illness Scale),
Wielowymiarow Skalę Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (The Multidimensional Health
Locus of Control Scale – MHLC-B) oraz do Inwentarz Zachowa Zdrowotnych – IZZ.
Wyniki. Badane osoby cechowały się zró nicowanym nasileniem analizowanych zmiennych,
przeciętnym nasileniem akceptacji choroby i dbało ci

o zachowania zdrowotne oraz

częstszym lokowaniem przekona na temat kontroli zdrowia w sobie lub w innych osobach,
a rzadziej w przypadkowych okoliczno ciach. Mę czy ni nie ró nili się istotnie od kobiet
w zakresie akceptacji choroby, osobowo ci typu Ź i jej składowych oraz przekona na temat
lokalizacji kontroli zdrowia, ró nili się natomiast istotnie w zakresie podejmowanych
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zachowa zdrowotnych, a w szczególno ci w zakresie zachowa profilaktycznych, praktyk
zdrowotnych i prawidłowych nawyków ywieniowych, o które kobiety bardziej dbaj
Stopie

nasilenia cech osobowo ci Ź ró nicował poziom akceptacji choroby, zachowa

zdrowotnych, a w szczególno ci prawidłowych nawyków
nastawienia psychicznego, oraz przekona

ywieniowych i pozytywnego

dotycz cych lokalizacji kontroli zdrowia

w zdarzeniach przypadkowych. Poziom cech Ź nie ró nicował zachowa profilaktycznych
i praktyk zdrowotnych oraz dwóch pozostałych przekona

na temat lokalizacji kontroli

zdrowia – w sobie i w innych osobach
Konkluzja. Znaczenie osobowo ci typu Ź dla funkcjonowania w chorobie jest zró nicowane.
Słowa kluczoweŚ chorzy przewlekle, osobowo ć typu Ź, akceptacja choroby, przekonania
o lokalizacji kontroli zdrowia, zachowania zdrowotne

4. Natalia Treder, Mariusz Siemi ski, Marcin Żijałkowski, Krzysztof Jodzio
Charakterystyka osobowo ci pacjentów z zespołem takotsubo
Choroby sercowo-naczyniowe s

główn

przyczyn

mierci w krajach rozwiniętych

i rozwijaj cych się. Now chorob serca o nieznanej etiologii jest zespół takotsubo (takotsubo
syndrome). Niewielki odsetek populacji jest zagro ony tym zespołem, co wskazuje na du
rolę predyspozycji. Wiele doniesie naukowych wi e natomiast cechy osobowo ci z chorob
niedokrwienn

serca. Istotne jest okre lenie psychologicznych czynników, które mog

wpływać na pojawienie się zespołu takotsubo.
Celem bada

było okre lenie psychologicznej charakterystyki funkcjonowania pacjentów

z zespołem takotsubo ze szczególnym uwzględnieniem roli stresu i cech osobowo ci
w etiologii zespołu.
W przeprowadzonych badaniach wzięły udział 72 kobiety, które utworzyły trzy grupyŚ grupę
kryterialn (KRŚ osoby z zespołem takotsubo) oraz dwie grupy porównawcze (PIŚ osoby
po zawale serca i PIIŚ osoby wolne od chorób kardiologicznych). Wykorzystano popularne
w ród psychologów testyŚ Kwestionariusz ŹS ń4 oraz Inwentarz Osobowo ci NźO-FFI.
Analiza statystyczna wyników ujawniła istotne ró nice pomiędzy grupami. Chorzy z grupy
kryterialnej osi gnęli wy szy wynik na skali ekstrawersji ni badani z grup porównawczych
I i II. Ró nica między grup KR a PI dotyczyła równie hamowania społecznego. żrup KR
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i PI nie ró nicował poziom neurotyczno ci, ugodowo ci oraz sumienno ci. Wydarzenia
stresowe poprzedzaj ce chorobę wyst piły u większo ci chorych z grupy KR oraz PI.
Zaledwie 25% chorych z zespołem takotsubo prezentowało osobowo ć typu Ź. Wielu
badaczy uwa a, i osobowo ć jest kluczem do okre lenia czynników ryzyka chorób serca.
Chorzy z zespołem takotsubo podobnie jak osoby po zawale mię nia sercowego,
charakteryzowali się przeciętnym poziomem neurotyczno ci i sumienno ci oraz wysokim
poziomem ugodowo ci. Natomiast im wy sze nasilenie tych wymiarów, tym większe ryzyko
zachorowania na choroby serca. Jednocze nie s

to osoby ekstrawertywne oraz

niezahamowane społecznie, chętnie wchodz ce w interakcję społeczne. Niewykluczone,
e chorzy na takotsubo, podobnie jak po zawale mię nia sercowego silnie prze ywaj emocje
negatywne, jednak e maj

lepiej rozwinięte umiejętno ci ich ekspresji. S

oni przez

to bardziej skłonni do poszukiwania wsparcia, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, co mo e
stanowić czynnik ochronny, dzięki któremu nie rozwinie się choroba niedokrwienna serca,
która jest znacznie cię sza w przebiegu i skutkach ni zespół takotsubo.
Słowa kluczoweŚ zespół takotsubo, psychologiczne czynniki ryzyka chorób serca, osobowo ć

5. Izabela Pawłowska, Aleksandra Łuszczy ska, Karolina Zarychta
Jako ć ycia w ród osób z rakiem płuc i jej psychospołeczne determinantyŚ badania
podłu ne w okresie 4 miesi cy po resekcji guza
Celem badania była analiza wzajemnego zwi zku przekona na temat choroby oraz własnej
skuteczno ci (globalnej i specyficznej) a jako ci

ycia w chorobie nowotworowej płuc, przy

mediacyjnej roli radzenia sobie i posttraumatycznego wzrostu. Badania oparto na modelu
zdrowia i choroby Leventhala (ń984). Źane do analiz uzyskano od pacjentów Źolno l skiego
Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu za pomoc

metody kwestionariuszowej. Pomiaru

dokonywano trzykrotnie, z przerwami ń i 3 miesięcy pomiędzy ń, 2 i 3 Tur . Przebadano ńŃ2
pacjentów z chorob nowotworow płuc (ń Tura w ci gu 3-4 dni po zabiegu operacyjnym).
Wyniki ujawniły, i strategie radzenia sobie oparte na regulacji emocji (Tura ń i 2) pełni rolę
głównego mediatora pomiędzy poznawczymi interpretacjami choroby (Tura ń) a jako ci
ycia (Tura 2 i 3). Strategie radzenia sobie oparte na regulacji emocji (Tura ń i 2) i czynnik
posttraumatycznego wzrostu – poczucie osobistej siły (Tura ń i 2) pełni rolę głównego
mediatora pomiędzy własn skuteczno ci (Tura ń) a jako ci
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ycia (Tura 2 i 3). Najczę ciej

wyja nianymi obszarami jako ci

ycia okazał się obszar zwi zany z funkcjonowaniem

fizycznym, z odczuwaniem objawów zwi zanych specyficznie z rakiem płuc, z odczuwaniem
objawów zwi zanych z chorob oraz z funkcjonowaniem poznawczym. Źane te identyfikuj
obszary funkcjonowania pacjentów z nowotworami płuc, w których mo liwe byłby
interwencje psychologiczne podnosz ce jako ć ycia.
Słowa kluczowe: jako ć ycia, osoby z nowotworem płuc

6. Agnieszka Wo niewicz, Laura Bła ejewicz
Pr no ć a radzenie sobie ze stresem w grupie osób chorych na łuszczyc
Prę no ć i radzenie sobie ze stresem odgrywaj istotn rolę w przystosowaniu do choroby
somatycznej. Pojęcie prę no ci zakłada, e jednostki mog przezwycię ać trudno ci, między
innymi problemy zdrowotne. Strategie radzenia sobie s

skierowane na zmaganie się

z wydarzeniami i sytuacjami, ocenianymi jako stresuj ce, które obejmuj tak e występowanie
choroby przewlekłej. Celem bada

było okre lenie zwi zku pomiędzy prę no ci

a strategiami radzenia sobie u osób chorych na łuszczycę. Przebadano ńŃŃ osób (5Ń zdrowych
i 5Ń chorych). Pod względem płci grupy były równoliczne, po 25 kobiet i mę czyzn w ka dej
z grup. Zastosowano Skalę Pomiaru Prę no ci SPP-25, Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie
ze Stresem Mini-COPź oraz Ankietę osobow . Uzyskane wyniki wskazuj , i osoby chore na
łuszczycę ujawniaj

specyficzny dla nich zwi zek pomiędzy prę no ci , a strategiami

aktywnego radzenia sobie, akceptacji, wyładowania, poczucia humoru i zaprzeczania.
Im wy sza prę no ć tym częstsze stosowanie strategii aktywnego radzenie sobie, akceptacji
i poczucia humoru, a rzadsze wyładowanie i zaprzeczanie. Natomiast osoby zdrowe ujawniaj
specyficzny dla nich zwi zek pomiędzy prę no ci , a strategiami planowania i wsparcia
instrumentalnego. Im wy sza prę no ć tym częstsze stosowanie powy szych strategii.
Słowa kluczoweŚ prę no ć, radzenie sobie, łuszczyca
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Płeć (rodzaj) a autodestruktywno ć po rednia
6. Konstantinos Tsirigotis1, Wojciech żruszczy ski2, Marta Afrodyta TsirigotisManiecka3
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Płeć (rodzaj) a autodestruktywno ć po rednia u osób po próbach samobójczych

Streszczenia wyst pie Ś
1. Bogumiła Witkowska
Powrót do zdrowia w schizofrenii – zasoby podmiotowe i rodowiskowe
Schizofrenia przez wiele lat była opisywana jako chroniczna choroba o niekorzystnym
przebiegu. Prezentowane w literaturze prospektywne wyniki bada typu real - time oparte
o wieloletnie obserwacje przebiegu schizofrenii wskazuj

na jej zró nicowany przebieg

(Ciompi, 1980; Strauss i in., 2010; Cechnicki, 2Ńńń). Badania te pokazały, e w grupie osób
z rozpoznan schizofreni , mo liwe jest osi gnięcie zadowalaj cego poziomu wyzdrowienia.
W przedstawionych w tym referacie badaniach zdrowienie było rozumiane jako proces, który
rozpoczyna się podczas psychiatrycznej hospitalizacji pacjenta. Wska nikiem zdrowienia
podczas pobytu w szpitalu był poziom nasilenia objawów psychopatologicznych.
Uwzględnienie złagodzenia objawów przy rozpatrywaniu procesu zdrowienia jest zasadne
ze względu

na

z pogorszeniem
do wiadczaj cych

potwierdzony
funkcjonowania
prze yć

zwi zek

nasilenia

społecznego

psychotycznych.

objawów

oraz
Podstawę

psychopatologicznych

większym

cierpieniem

teoretyczn

osób

prezentowanych

w referacie bada , była koncepcja salutogenezy A. Antonovsky’ego (ń995), w której zdrowie
nie jest kategori dychotomiczn , ale mo e być ujmowane na kontinuum, st d mo liwe staje
się okre lenie ró nych jego poziomów. Problem bada sformułowano w postaci pytaniaŚ
W jakim stopniu zmienne niezale ne takie jakŚ poczucie koherencji, ocena własnej choroby,
samoocena, relacje z personelem szpitala, poczucie otrzymywanego wsparcia od osób
bliskich, liczba dni hospitalizacji oraz ich wzajemne konfiguracje, warunkuj
zdrowienia pacjentów z rozpoznaniem zaburze z kręgu schizofrenicznego?
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proces

W badaniach uczestniczyło ń34 hospitalizowanych pacjentów (67 kobiet, 67 mę czyzn).
Kryteria doboru do grupy: 1) zdiagnozowana schizofrenia paranoidalna lub psychoza
schizoafektywna, 2) hospitalizacja: 3-10, 3) logiczny kontakt werbalny w czasie wypełniania
testów psychologicznych, 4) brak uzale nienia od alkoholu lub narkotyków, 5) brak
wyra nego uszkodzenia o rodkowego układu nerwowego.

rednia wieku badanych: 36,22

lata (SD=8,5ń). Badania pacjentów odbywały się w ostatnich trzech dniach przed
planowanym wypisem. Poziom nasilenia objawów psychopatologicznych pacjenta był
oceniany przez tego samego klinicystę dwukrotnie (w pierwszych 2 dniach po przyjęciu oraz
w dniu wypisu) w oparciu o skalę PANSS. Wska nikiem poziomu wyzdrowienia była
ró nica z dwukrotnego pomiaru w PANSS. Narzędzia bada Ś ń. Skala Objawów
Pozytywnych i Negatywnych PANSS S.R. Kay, L.A. Opler, A. Fiszbein, 2. Kwestionariusz
Orientacji

yciowej (SOC-29) A. Antonovsky, 3. Skala Oceny Własnej Choroby

K. Janowski, S. Steuden, 4. Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny (MSEI) E.J.
O’Brien, S. źpstein, 5. Skale Oceny Satysfakcji z Relacji z Personelem (lekarz, psycholog,
pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, salowa), 6. Berli skie Skale Wsparcia Społecznego
(BSSS). Postawiono następuj c hipotezęŚ W badanej grupie osób zmienne niezale ne takie
jakŚ poczucie koherencji, ocena własnej choroby, samoocena, relacje z personelem, poczucie
otrzymywanego wsparcia od osób bliskich, liczba dni hospitalizacji, oddziałuj c na siebie
w sposób interakcyjny, wyja niaj w pewnym zakresie poziom wyzdrowienia pacjenta.
Wyniki analizy regresji wielokrotnej wskazały, e predyktorami, które kształtuj poziom
zdrowienia przebadanych osób z zaburzeniami z kręgu schizofrenicznego s Ś liczba dni
hospitalizacji (LŹH), poczucie zrozumiało ci (SOCPZR), relacje z salow /ym (SAL), ocena
własnej choroby jako warto ci (SOWCWA).
Słowa kluczoweŚ schizofrenia, proces zdrowienia

2. Daria Biechowska, źdyta Orłowska
Źysfunkcje wykonawcze u pacjentów ze schizofreni
Schizofrenia jako jednostka chorobowa charakteryzuje się raczej zró nicowanym obrazem
klinicznym. Specyficzna dla tej choroby jest dezorganizacja podstawowych funkcji
psychicznych. Zwykle obecne u pacjenta s

zaburzenia w obszarze emocjonalnym,

motywacyjnym i poznawczym, oraz zniekształcenia w zakresie oceny rzeczywisto ci
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(np. w postaci omamów i uroje ) (ń). Źysfunkcje poznawcze pojawiaj się często na długo
przed wyst pieniem symptomów psychotycznych. Obejmuj one zaburzenia uwagi, pamięci
(w tym pamięci roboczej) i funkcji wykonawczych. Procesy te s natomiast silnie zwi zane
z funkcjonowaniem osoby chorej, zwłaszcza w aspekcie jako ci

ycia i zdolno ci

do realizowania ról społecznych i zawodowych. Co ciekawe zaburzenia funkcjonowania
poznawczego wydaj się być objawem stabilnym, raczej słabo powi zanym z przebiegiem
choroby i czasem jej trwania (2). Aktualnie nie wi e się ich jednoznacznie z oddziaływaniem
aplikowanych pacjentom

rodków farmakologicznych. Źeficyty poznawcze mog

być

wynikiem zaburze strukturalnych i czynno ciowych mózgu, tak e tych uwarunkowanych
genetycznie (3).
Po ród rozlicznych zaburze

poznawczych dla autorek referatu szczególnie interesuj ce

wydaj się być dysfunkcje wykonawcze ci le powi zane nie tylko z funkcjonowaniem osoby
chorej w rzeczywisto ci pozaszpitalnej, ale i maj ce du y wpływ na proces leczenia osób
ze schizofreni . S

one bowiem wi zane z tzw. wgl dem w chorobę b d

jej

nie wiadomo ci . Wyniki prowadzonych dotychczas bada nie s jednak spójne. W wielu
z nich wykazano istotne zale no ci pomiędzy poziomem wgl du a gorszym wykonywaniem
testów oceniaj cych tzw. „funkcje czołowe”, zwłaszcza WCST (3). Rozbie no ci te mog
jednak wynikać wła nie z ró nic metodologicznych, jako e ró ne metody ujmuj inne, często
nieto same ze sob aspekty funkcji wykonawczych. Zasadne wobec tego wydaje się podej cie
kompleksowe, które zakłada stosowanie baterii testów umo liwiaj cych okre lenie profilu
takich zaburze . Celem badania było okre lenie specyfiki funkcjonowania wykonawczego
osób choruj cych na schizofrenię.
W badaniach własnych wzięły udział 23 osoby z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej,
w tym ń3 kobiet i ńŃ mę czyzn w wieku od 2Ń do 69 lat ( rednia 43,5 +/- 8,9).
Źo oceny funkcji wykonawczych wykorzystano następuj ce testy neuropsychologiczneŚ Test
Sortowania Kart z Wisconsin (WCST), Kolorowy Test Poł cze (CTT), Behawioralny Test
do Badania Zespołu Źysfunkcji Wykonawczej (BAŹS).
Przeprowadzono analizę profilow wykonania poszczególnych testów. Badania przemawiaj
za powszechnym występowaniem dysfunkcji wykonawczych w ród osób chorych
na schizofrenię. Jednak maj one zindywidualizowany i bardzo zró nicowany charakter.
Największy problem osobom badanym sprawiały zadania zawieraj ce element planowo ci
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działania, szczególnie takie, które wymagaj

podzielno ci uwagi, szybkiej reorganizacji

materiału oraz płynnego przeł czania się.
Słowa kluczoweŚ schizofrenia, dysfunkcje wykonawcze

3. Katarzyna Wiktor-Sass
Obraz własnej choroby a zadowolenie z ycia osób choruj cych na schizofreni
Obraz własnej choroby wi e się z zadowoleniem z ycia chorych na schizofrenię. W celu
weryfikacji tego zało enia postawiono i zweryfikowano następuj ce hipotezy. HńŚ Osoby,
które będ chorobę postrzegać jako wyzwanie i/lub korzy ć i/lub warto ć będ wy ej oceniać
zadowolenie z własnego
Zajęciowej będ

ycia. H2Ś Osoby będ ce uczestnikami Warsztatów Terapii

wy ej oceniały swoje zadowolenie z

ycia, ni

osoby objęte opiek

szpitaln . H3Ś Zadowolenie z ycia osób z zaburzeniami psychicznymi ma najsilniejszy
zwi zek z zadowoleniem z indywidualnie najistotniejszych dla nich aspektów ycia. Badania
przeprowadzono metod papier-ołówek przy u yciu Kwestionariusza Zadowolenia z

ycia

(KZZ) w adaptacji Chodkiewicza (2ŃŃ9) oraz Skali Oceny Własnej Choroby (SOWC)
autorstwa Janowskiego, Steuden, Kuryłowicz i Nie piałowskiej-Steuden (2009). Dane
uzyskano od grupy 56 chorych, w wieku od 20 do 65 lat, z rozpoznaniem schizofrenii.
29 badanych objętych było szpitalnymi formami opieki. 27 badanych uczestniczyło
w warsztatach terapii zajęciowej. Kryterium doboru do grupy badanej byłyŚ diagnoza
schizofrenii i objęcie jedn z trzech wy ej wymienionych form opieki. Uzyskane wyniki
wskazuj

na istnienie zwi zków między postrzeganiem choroby jako przeszkody/straty

dla osób leczonych szpitalnie (r=-Ń,44) i wyzwania (β=Ń,479) dla uczestników warsztatów
terapii zajęciowej, jak równie

postrzeganiem choroby jako istotnego aspektu

ycia

(β=-Ń,625) w przypadku tej drugiej grupy. Wskazanym byłoby wdro enie oddziaływa
modyfikuj cych postrzeganie choroby jako przeszkody/straty oraz przypisywanego jej
znaczenia na rzecz kształtowania obrazu choroby jako wyzwania. Uczestnicy warsztatów
terapii zajęciowej wykazuj

większe zadowolenie z

najistotniejszych jego obszarów wybieraj

ycia, je eli jako jeden z trzech

pracę i zawód. Wskazuje to na pozytywn ,

kompensacyjn względem pracy zarobkowej rolę ergoterapii.
Słowa kluczoweŚ schizofrenia, obraz choroby, zadowolenie z ycia
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4. Barbara Nowakowska
L k przyszło ciowy a perspektywa czasowa u chorych na schizofreni paranoidaln
Wstęp. Badania oparte na populacji pacjentów szpitalnych sugeruj ,

e perspektywa

postrzegania czasu u chorych na schizofrenię paranoidaln nie jest zrównowa ona. Źokładnie
przeanalizowane rezultaty poprzednich bada nie potwierdzaj w sposób spójny tej hipotezy.
W obecnym badaniu zwrócono uwagę na powi zanie między perspektyw

czasow

a odczuwanym lękiem, nieodł cznym objawem obrazu klinicznego psychozy.
Cele bada . Opisanie i porównanie zwi zków pomiędzy nasileniem lęku przyszło ciowego
a subiektywn perspektyw postrzegania czasu u osób chorych na schizofrenię paranoidaln .
Wyniki. Uko czenie bada zaplanowano w terminie do lipca 2Ńń4 roku. Przewiduje się,
e wska niki zaburzenia równowagi perspektywy czasowej będ miały tendencję do wzrostu
wraz z nasileniem lęku przed przyszło ci . Autor spodziewa się równie , e kluczowe objawy
zaburze percepcji czasu będ ró niły się w zale no ci od nasilenia lęku.
Wnioski. Oparta na podło u empirycznym ocena zwi zków pomiędzy perspektyw
postrzegania czasu a lękiem przed przyszło ci umo liwi wyodrębnienie konstelacji objawów
zmienionej chorobowo percepcji czasu. Zakłócaj ce znaczenie lęku powinno być
uwzględnione w analizie sfer perspektywy czasowej, która to mo e być pomocna w ocenie
dynamiki procesu schizofrenicznego.
Słowa kluczoweŚ schizofrenia paranoidalna, perspektywa czasowa, lęk przyszło ciowy

5. Konstantinos Tsirigotis, Wojciech żruszczy ski, Marta Afrodyta TsirigotisManiecka
Płeć (rodzaj) a autodestruktywno ć po rednia
Cel. Celem pracy niniejszej jest zbadanie płciowego (rodzajowego) zró nicowania nasilenia
autodestruktywno ci po redniej i jej przejawów oraz zwi zki między autodestruktywno ci
po redni

i jej przejawami (kategoriami) a psychologicznym wymiarem męsko ci

i kobieco ci.
Metodologia. Badaniom poddano populację 558 osób (399 kobiet i ń59 mę czyzn) w wieku
19-25 lat ( rednia wieku 22,6). W celu zbadania autodestruktywno ci po redniej i jej
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przejawów zastosowano „Skalę Autodestruktywno ci Po redniej”, tj. polsk wersję Chronic
Self-Destructiveness Scale (CS-ŹS) Kelley, w adaptacji Sucha skiej. Źo badania płci
psychologicznej zastosowano „Inwentarz Płci Psychologicznej”, tj. polsk wersję Bem Sex
Role Inventory (BSRI) Bem, w adaptacji Kuczy skiej.
Wyniki. Wyniki mę czyzn s istotnie statystycznie wy sze ni wyniki kobiet w większo ci
skal/wska ników CS-ŹSŚ Autodestruktywno ć po rednia (wska nik ogólny), Zaniedbania
Zdrowotne (A2), Nieostro no ć i Nieuwa no ć (A4) i Bezradno ć (A5). Poza tym występuj
statystycznie istotne korelacje zarówno między skalami CS-ŹS a wymiarem męsko ci
(pozytywne) jak i z wymiarem kobieco ci (negatywne).
Wnioski. Męsko ć jest czynnikiem, który mo e predysponować do zachowa

po rednio

autodestruktywnych, kobieco ć natomiast to czynnik ochraniaj cy przed nimi.
Wyniki tej pracy mog

okazać się po yteczne w profilaktyce zachowa

po rednio

i bezpo rednio autodestruktywnych oraz w pracy terapeutycznej z osobami, które wykazuj
takie tendencje lub dokonały zamachu na swoje

ycie, zwłaszcza z uwzględnieniem

przynale no ci do okre lonej płci/rodzaju.
Słowa kluczoweŚ autodestruktywno ć po rednia, psychologiczny wymiar męsko ci
i kobieco ci

6. Konstantinos Tsirigotis1, Wojciech żruszczy ski2, Marta Afrodyta TsirigotisManiecka3
Płeć (rodzaj) a autodestruktywno ć po rednia u osób po próbach samobójczych
Cel. Zachowanie (działalno ć, działania, aktywno ć) człowieka, mo e mieć skutki inne ni
zamierzone lub zupełnie nieoczekiwane, a nawet szkodliwe dla niego samego.
Autodestruktywno ć po rednia to zachowania, których prawdopodobny negatywny skutek
jest upo redniony dodatkowymi czynnikami, a zwi zek między zachowaniem a szkod
spostrzegany jest jako prawdopodobny. Samobójstwo w wymiarze indywidualnym to wyraz
ogromnego cierpienia jednostki, a w wymiarze społecznym - tragedia dla bliskich oraz strata
członka społeczno ci. Celem pracy niniejszej było zbadanie płciowego zró nicowania
autodestruktywno ci po redniej jako uogólnionej tendencji behawioralnej i jej przejawów
u osób, które popełniły próby samobójcze.
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Metodologia. Zbadano ń47 osób (ńń4 kobiet i 33 mę czyzn) po próbach samobójczychś grupa
porównawcza składała się z 558 osób (399 kobiet i ń59 mę czyzn). Źo badania
autodestruktywno ci po redniej zastosowano „Skalę Autodestruktywno ci po redniej”,
tj. polsk

wersję Chronic Self-Destructiveness Scale (CS-ŹS), obejmuj c

Transgresję

i Ryzyko (Ań), Zaniedbania Zdrowotne (A2), Zaniedbania Osobiste i Społeczne (A3),
Nieuwa no ć, Nieostro no ć i Brak Planowania (A4) oraz Bezradno ć i Bierno ć wobec
trudno ci (A5).
Wyniki. Płeć i próba samobójcza istotnie ró nicuj wyniki badanych osób we wszystkich
wska nikach/skalach autodestruktywno ci po redniej. Wyniki osób po próbach samobójczych
s wyra nie wy sze prawie we wszystkich skalach. W tej grupie istotne ró nice między
kobietami a mę czyznami wyst piły w skali A2 - Zaniedbania Zdrowotne, A3 - Zaniedbania
Osobiste i Społeczne, A4 - Nieuwa no ć i A5 - Bezradno ć. Jedynie w skali A2 - Zaniedbania
Zdrowotne kobiety uzyskały wyniki wy sze.
Wnioski. Nasilenie autodestruktywno ci po redniej u kobiet po próbach samobójczych
osi gnęło wielko ć takowego u mę czyzn po próbach samobójczych. Zaniedbania zdrowotne
osi gnęły u nich nasilenie większe ni

w grupie mę czyzn. Mę czy ni po próbach

samobójczych wykazuj najmniejsze zaniedbania zdrowotne. Wyniki tej pracy mog mieć
implikacje profilaktyczne i terapeutyczne.
Słowa kluczoweŚ płeć, autodestruktywno ć po rednia, próby samobójcze
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Sesja tematyczna nr 10: CIAŁO W RÓ NYCH UJ CIACH
Prowadz cyŚ
Stanisław Kowalik
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Wyst pieniaŚ
1. Małgorzata Lipowska1, Mariusz Lipowski2
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski

2

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w żda sku

Narcyzm i płeć psychologiczna jako moderatory zadowolenia z własnego wygl du
m czyzn
2. Anna Szymanik
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kompleks Lolity jako zjawisko wzmacniane przez kompresj wiekow zachowa
w okresie dzieci stwa
3. Natalia Mazurkiewicz, Małgorzata Lipowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski
Percepcja atrakcyjno ci własnego ciała przez młode kobiety dotkni te przewlekł
chorob stygmatyzuj c
4. Marta Kochan-Wójcik
Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski
Jak rodzina wpływa na cielesno ć kobiety? Ja cielesne matek i córek a cechy
systemu rodzinnego

5. Anna Kobierecka-Dziamska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Niezadowolenie z własnego ciała u kobiet. Rola relacji z matk i ojcem
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Małgorzata Lipowska, Mariusz Lipowski
Narcyzm i płeć psychologiczna jako moderatory zadowolenia z własnego wygl du
m czyzn
Zainteresowanie własnym wygl dem jest najczę ciej badane w odniesieniu do populacji
kobiet, jednak e w ostatnich latach coraz czę ciej podkre la się, e koncentracja na wygl dzie
dotyczy tak e mę czyzn. Oczywi cie wzorce urody kobiet i mę czyzn s odmienne, a tak e
ich zmienno ć w czasie jest ró na. Ideał męskiego ciała wolniej podlega zmianom, od
wieków oczekiwane jego atrybuty to męsko ć i siła. żeneralnie mę czy ni posiadaj wy szy
poziom samooceny zwi zanej z wygl dem ni kobiety a atrakcyjno ć fizyczna nie stanowi tak
wa nego elementu obrazu Ja mę czyzn, jak ma to miejsce w wypadku kobiet.
Źlatego te zdecydowali my się badać mę czyzn (N=ń38Ń) w wieku od ń8. do 6Ń. roku ycia
w celu okre lenia roli jak odrywaj w procesie oceny własnego ciała takie cechy osobowe
jak narcyzm i płeć psychologiczna. Stosunek badanych do własnego ciała oceniali my
za pomoc

Skali Oceny Ciała BźS (Żranzoi, Shields, 1984) w polskiej normalizacji

Lipowskiej i Lipowskiego (2Ńń3), poziom cech narcystycznych badali my Kwestionariuszem
Narcyzmu NPI (Raskin, Hall, ń98ń) w polskiej adaptacji Bazi skiej i Ruszczak (2ŃŃŃ)
natomiast

płeć

psychologiczn

okre lili my

dzięki

zastosowaniu

Inwentarza

Płci

Psychologicznej Kuczy skiej (ń992).
Oprócz danych kwestionariuszowych wykorzystali my tak e informacje z obiektywnych
pomiarów masy ciała, jego wysoko ci oraz obwodów poszczególnych czę ci ciała. Informacje
te pozwoliły na obliczanie wska ników antropometrycznych takich jakŚ wska nik wagowowzrostowy (BMI), wska nik centralnego otłuszczenia (WHtR) oraz wska nik talia – klatka
piersiowa (WCR).
Uzyskane wyniki wskazuj , e większo ć mę czyzn jest zadowolonych z masy ciała, choć
czę ć chciałby j

zwiększyć poprawiaj c umię nienie. Zarówno płeć psychologiczna

jak i poziom narcyzmu okazały się istotnymi moderatorami zadowolenia własnego wygl du.
Słowa kluczoweŚ narcyzm, płeć psychologiczna, zadowolenie z wygl du
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2. Anna Szymanik
Kompleks Lolity jako zjawisko wzmacniane przez kompresj

wiekow

zachowa

w okresie dzieci stwa
Wyst pienie teoretyczne ma na celu przybli yć zjawisko, jakim jest nasilenie kompleksu
Lolity na skutek kompresji wiekowej zachowa

rozumianej jako przejawianie przez

współczesne dzieci w okresie dzieci stwa zachowa charakterystycznych dla osób z innych
grup wiekowych – adolescentów i dorosłych, w efekcie czego następuje rozmycie granicy
pomiędzy dziecięco ci a dorosło ci .
Kompleks Lolity (Lolicon) to zjawisko szeroko obserwowane w Japonii, wi

ce się z kultem

dziecięco ci i niewinno ci. W krajach azjatyckich jego popularno ć najprawdopodobniej nie
koreluje z przejawami agresji seksualnej wobec nieletnich dziewcz t. W euroameryka skim
kręgu kulturowym materiały powi zane z nurtem Loliconu prawnie uznawane s
za pornografię dziecięc , kompleks Lolity natomiast wydaje się przybierać inn
„prowokacyjne”

stroje

kilkuletnich

dziewcz t

wykorzystywane

s

jako

formęŚ

argument

usprawiedliwiaj cy czyny pedofilskie. Media i firmy odzie owe popularyzuj

strój

dziewczynek swoim krojem i kolorystyk nawi zuj cy do stroju dorosłych kobiet, który
wykorzystywany jest jako sposób zainteresowania potencjalnego partnera seksualnego.
Towarzysz

temu hasła „b d

gor ca” czy „b d

seksy”, indukowane ju

kilkuletnim

dzieciom. Jest to jeden z przejawów kompresji wiekowej, czyli zacierania się granic
wiekowych pomiędzy dziecięco ci

a dorosło ci

w obszarze zachowa

zwi zanych

z wyborem i zakupem stroju.
wiadomo ć dzieci i dorosłych odno nie prowokuj cego seksualnie charakteru stroju jest
dyskutowana w toku najnowszych, choć nielicznych jeszcze bada i refleksji teoretycznych.
Warto się zastanowić, czy w chwili obecnej niewielka wiedza rodziców i nie wiadomo ć
dzieci odno nie komunikatu, który niesie ze sob „dorosły” strój dziecięcy, nie przyczynia się
do coraz częstszych prób usprawiedliwienia pedofilii, a nawet do postulatów, i w gruncie
rzeczy nie jest ona niczym szkodliwym.
Słowa kluczoweŚ kompresja wiekowa zachowa , kompleks Lolity, pedofilia
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3. Natalia Mazurkiewicz, Małgorzata Lipowska
Percepcja atrakcyjno ci własnego ciała przez młode kobiety dotkni te przewlekł
chorob stygmatyzuj c
Źoznawanie ciała jest kluczowym elementem w procesie kształtowania się osobowo ci,
a wra enia, które za jego pomoc odbieramy s podstaw poczucia własnej to samo ci.
Atrakcyjno ć fizyczna podkre lana jest jako bardzo wa ny element obrazu Ja kobiet, ale nie
mę czyzn. Ja Cielesne, w szczególno ci obraz ciała, dziewcz t i kobiet stanowi istotn czę ć
„Ja” i bardzo intensywnie kształtuje poziom ogólnej samooceny. Społecznie wykreowane
wzorce atrakcyjno ci ciała i wygl du dostarczaj nam modeli, do których powinni my d yć.
Szczególna wagę przykłada się przede wszystkim do szczupłej sylwetki, ale tak e do wygl du
twarzy.
Zarówno otyło ć, jak i widoczne choroby skóry silnie od tych wzorców odbiegaj . Źobrostan
kobiet z otyło ci lub problemami dermatologicznymi jest obni any podwójnie, zarówno
poprzez chorobę, jak i przez wygl d ciała. Otyło ć i problemy skórne ró ni się jednak
w percepcji oraz w stygmacie, jaki przypisany jest osobom naznaczonym. Inaczej odbieramy
osobę z widoczn chorob skóry (np. łuszczyc czy tr dzikiem ró owatym), a inaczej kobietę
otył („grub ”) – ró nica ta wynika z przypisywania przez otoczenie „winy” za pojawienie się
problemu.
żłównym celem badania było okre lenie ró nic w zadowoleniu z wygl du własnego ciała
u młodych kobiet dotkniętych przewlekł , widoczn chorob . W zwi zku z tym przebadano
kobiety w wieku 18-3Ń lat klasyfikuj c je do jednej z dwóch grupŚ (ń) przewlekłej choroby –
otyło ci (3Ń kobiet z BMI ≥ 3Ń) oraz (2) przewlekłej, widocznej chorob skóry (3Ń kobiet).
Źo oceny stosunku badanych do własnego ciała wykorzystano Kwestionariusz Ja Cielesnego
(KJC, Sakson-Obada, 2009) oraz Wielowymiarowy Kwestionariusz Relacji Ja-Ciało
(MBSRQ, Cash, 2000). Ponadto zebrano obiektywne dane medyczne oraz dokonano
pomiarów antropometrycznych. W zaprezentowanym referacie zostan

wskazane istotne

ró nice w postrzeganiu własnego ciała przez kobiety z odmiennymi widocznymi,
stygmatyzuj cymi chorobami przewlekłymi w zakresie obrazu własnego ciała oraz sposobów
radzenia sobie ze stygmatyzacj .
Słowa kluczoweŚ przewlekła choroba stygmatyzuj ca, percepcja atrakcyjno ci, młode
kobiety
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4. Marta Kochan-Wójcik
Jak rodzina wpływa na cielesno ć kobiety? Ja cielesne matek i córek a cechy systemu
rodzinnego
Celem bada było dokonanie analizy zwi zków w zakresie do wiadczania cielesno ci między
matkami i córkami w kontek cie cech systemu rodzinnego. W badaniu wzięło udział
130 kobiet (65 par matek i córek). Zastosowano następuj ce metody badawczeŚ
/Kwestionariusz Ja cielesnego/ (Sakson-Obada, 2ŃŃ9), polsk

adaptację ŻACźS-IV

(Margasi ski, 2ŃŃ9), skalę rysunkow do pomiaru postrzegania blisko ci ja-ciało oraz relacji
matka-córka stworzon w oparciu o The Inclusion of Other in the Self scale (Aron, Aron,
Smollan, ń992). Stwierdzono,

e problemowym układom rodzinnym towarzyszy więcej

zaburze w zakresie siły ja cielesnego zarówno w grupie matek jak i córek. Matki, które maj
trudno ci z regulacj stanów fizycznych tworz problemowe systemy rodzinne, natomiast
córki pochodz ce z rodzin postrzeganych jako spl tane maj większe tendencje do zaburze
w zakresie siły ja cielesnego. W dyskusji skupiono się na analizie cech ja cielesnego matek
buduj cych problemowe systemy rodzinne oraz córek pochodz cych z rodzin postrzeganych
jako zaburzone. Wyodrębniono tak e czynniki sprzyjaj ce rozwojowi silnego ja cielesnego.
Słowa kluczoweŚ Ja cielesne, system rodzinny, matki i córki

5. Anna Kobierecka-Dziamska
Niezadowolenie z własnego ciała u kobiet. Rola relacji z matk i ojcem
Liczne doniesienia naukowe wskazuj , e niezadowolenie z własnego ciała charakteryzuje
przede wszystkim kobiety. Niezale nie od wieku to kobiety czę ciej od mę czyzn
do wiadczaj

na przestrzeni

ycia negatywnych uczuć wobec własnego ciałaŚ s

niezadowolone z wagi ciała, obawiaj się przytycia, s zaabsorbowane traceniem na wadze.
Postrzegaj one swoje ciało jako obiekt i monitoruj wygl d swojego ciała w kontek cie
atrakcyjno ci. Istotnie czę ciej ujawniaj

zaburzony stosunek do własnego ciała,

przejawiaj cy się w ró nej psychopatologii, np. anoreksji i bulimii psychicznej. W ród
czynników wyja niaj cych ten fenomen wymienia się m.in. jako ć relacji rodzinnych.
W wyst pieniu zaprezentowane zostan wyniki badania, którego celem było sprawdzenie,
w jakim stopniu jako ć relacji z matk i ojcem wyja nia u kobiet niezadowolenie z własnego
ciała. Badanie przeprowadzono na grupie 2ŃŃ kobiet w wieku 20-43 lata. Wyniki wskazuj
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pokazuj , e w etiologii negatywnego obrazu ciała odgrywaj rolę nie tylko bezpo rednio
zwi zane z ciałem komentarze i zachowania rodziców (dezaprobata fizyczno ci, zachęcanie
do podjęcia diety, itp.), lecz tak e ogólne ustosunkowanie wobec córek w ich subiektywnej
ocenie.
Słowa kluczoweŚ niezadowolenie z własnego ciała, relacja z matk i ojcem

622

Sesja tematyczna nr 11: OSOBOWO Ć A UZŹOLNIźNIA
Prowadz cyŚ
Andrzej S kowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyst pieniaŚ
1. Barbara Mróz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski
2Ń lat pó niej, czyli co zmienia si w osobowo ci. Badania podłu ne obrazu
potrzeb i poczucia sensu ycia u wybitnych aktorów polskich
2. Maria Aleksandrovich
Akademia Pomorska w Słupsku
Analiza porównawcza cech osobowo ci i form zachowa

osobowo ciowych

tancerzy z Białoruskich, Rosyjskich i Polskich grup baletowych
3. Małgorzata Ku pit
Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Osobowo ciowe i emocjonalne aspekty funkcjonowania uczniów zdolnych
i uzdolnionych – analiza porównawcza
4. Karolina Machul, Katarzyna Martowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Psychologiczna charakterystyka osób uzdolnionych aktorsko
5. Mirosław Źymon
Uniwersytet Rzeszowski
Psychologiczne aspekty interpretacji muzycznej
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6. Maria Ligocka, Magdalena Ch ć, Agnieszka Samochowiec
Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeci ski
Znaczenie nastroju w odbiorze emocjonalnym muzyki przez adolescentów

Streszczenia wyst pie Ś
1. Barbara Mróz
2Ń lat pó niej, czyli co zmienia si w osobowo ci. Badania podłu ne obrazu potrzeb
i poczucia sensu ycia u wybitnych aktorów polskich
Badania podłu ne, jakie wykonuje się na tych samych uczestnikach tymi samymi metodami
po latach sprawiaj , e otrzymujemy obraz bardziej wiarygodny i stanowi cy psychologicznie
ciekawy materiał. We współczesnej psychologii nie zadowala nas ju

statyczny obraz

przejawów ycia psychicznego, badanych w ograniczonym czasie i przestrzeni (Trempała).
Badania samego procesu twórczego s niezwykle trudne w realizacji ze względu na jego
zło ono ć, dlatego w literaturze wskazuje się na analizę osobowo ci, jako wa ne ródło
wiedzy o twórcy i procesie tworzenia (IPARś Barron, Cattell, Csikszentmihalyi). W Polsce
psychologiczne badania nad osobowo ci twórcz aktorów maj dobr i solidn tradycję.
Ju w latach 3Ń. XX w. I. Żilozofówna przeprowadziła psychologiczne analizy nad gr
aktorsk u ówczesnych 3Ń-tu wybitnych aktorów polskich. W latach 6Ń. K. Ź browski
przeprowadził badania uzdolnionych studentów warszawskiej PWST oraz powi zał je
z koncepcj

Źezintegracji pozytywnej. W latach 9Ń. ukazały się badania J. Kociuby

nad to samo ci studentów szkół aktorskich oraz aktorów zawodowych. Autorka niniejszego
referatu w 2ŃŃ8 r. opublikowała wyniki bada 4Ń wybitnych aktorów polskich. Obecnie
zaprezentowane zostan badania podłu ne tej grupy ze szczególnym uwzględnieniem zmian
w obrazie potrzeb i poczuciu sensu ycia. Zastosowano: Test Przymiotnikowy ACL Gougha
i Heilbruna oraz Skalę Sensu

ycia PIL Crumbaugha i Maholicka. Za pomoc analizy

rednich profilów oraz analizy regresji oceniono wpływ badanych zmiennych. W obrazie
potrzeb największe zmiany po 2Ń latach zaobserwowano wŚ afiliacji, potrzebie rozumienia
siebie i innych, przystosowaniuś w poczuciu sensu

yciaŚ w akceptacji siebie. Liniowa

kombinacja wyników ń5 zmiennych wyja nia ponad 26% wariancji w wynikach poczucia
sensu

ycia. Siła zwi zku między poczuciem sensu

ycia a zespołem zmiennych

osobowo ciowych wyniosła R=Ń,57ń. Badania ró nych aspektów osobowo ci twórcy ukazuj
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nie tylko wa n czę ć prawdy o człowieku, ale te w pewnym sensie stanowi dokument
historyczny.
Słowa kluczoweŚ badania podłu ne, wybitni aktorzy polscy, osobowo ć

2. Maria Aleksandrovich
Analiza porównawcza cech osobowo ci i form zachowa

osobowo ciowych tancerzy

z Białoruskich, Rosyjskich i Polskich grup baletowych
żłówne zało enia. Jak pokazuj
nieta cz cych tym, i

s

badania (Bakker, ń99ń) tancerze ró ni

raczej introwertykami, maj

emocjonalno ci, mocno rozwinięt

się od osób

stosunkowo wysoki poziom

motywację osi gnięć oraz bardzo niski poziom

pozytywnej samooceny. wiat ta ca uczy tancerzy, e mog przezwycię yć ka dy problem
tylko poprzez cię k pracę. Ta wiara sprawia, e tancerze wyró niaj się z tłumu, poniewa
wielu z nich jest gotowych maksymalnie wykorzystać swoj energię, aby osi gn ć cel
(Hamilton, ń998). Źrogę do tego celu tancerze całego

wiata zaczynaj

w szkołach

baletowych. Na wiecie istnieje wielu ró nych szkół baletowych, którzy maj swoja historię
i tradycję. Zainteresowało nas więc następuj ce pytanieŚ czy Białoruscy, Rosyjscy i Polscy
tancerze baletowi ró ni

się względem cech osobowo ciowych i form zachowa

osobowo ciowych?
Metodologia. W hipotezie badawczej zało yli my, i Białoruscy, Rosyjscy i Polscy tancerze
baletowi nie ró ni

się względem cech osobowo ciowych, lecz występuj

preferowanych form zachowa

ró nicy

osobowo ciowych. Badanie zrealizowane przy pomocy

Inwentarza osobowo ci NźO-FFI Costy i McCrae (Zawadzki, Strelau, Szczepaniak,
liwi ska,

ń998

dla

polskojęzycznej

grupy

oraz

Chromow/Хромов,

2ŃŃŃ

dla rosyjskojęzycznych grup) oraz Metody diagnozy zachowa osobowo ciowych (Senko,
ń998/2ŃŃ7 dla wszystkich grup). W badaniu wzięli udział ń98 tancerze w wieku od ń4 do 45
latŚ ńńŃ kobiet i 88 mę czyzn, reprezentuj cych ró ne szkoły i grupy baletowe. Źo analizy
statystycznej danych posłu ono się programem STATISTIKA 6.0.
Rezultaty. Wyniki pokazuj , i

nie ma statystycznie istotnych ró nić względem cech

osobowo ciowych i form zachowa osobowo ciowych tancerzy z Białorusi i Rosji, natomiast
występuj ró nicy w porównaniu tych grup z grup tancerzy z Polski.
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Słowa kluczowe: cechy osobowo ci, formy zachowania osobowo ciowego, tancerz baletowy,
narodowo ć

3. Małgorzata Ku pit
Osobowo ciowe

i

emocjonalne

aspekty

funkcjonowania

uczniów

zdolnych

i uzdolnionych – analiza porównawcza
Wyst pienie koncentruje się na analizie funkcjonowania uczniów zdolnych i uzdolnionych.
Współczesne podej cie interakcyjne do problematyki zdolno ci podkre la ich zło ony
charakter. Okazuje się,

e o skuteczno ci działa

czynnikami intelektualnymi decyduj

równie

i osi gnięć jednostek zdolnych poza

wła ciwo ci osobowo ciowe, emocjonalne

oraz specyficzne wpływy rodowiskowe (Kozielecki, 2001; Popek, 2010). Zaprezentowane
wyniki bada

własnych opieraj

się na analizie porównawczej w zakresie wybranych

wła ciwo ci osobowo ciowych i emocjonalnych oraz ich zwi zku z efektywno ci
funkcjonowania uczniów zdolnych i uzdolnionych. W badaniach wykorzystano następuj ce
narzędzia badawczeŚ Inwentarz Osobowo ci NźO-ŻŻI, Skalę Samooceny Rosenberga SES,
Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS, Test Matryc Ravena TMS,
Test Rozumienia TRE.
Analiza osobowo ciowych i emocjonalnych aspektów funkcjonowania uczniów zdolnych
i uzdolnionych mo e pomóc w dostosowaniu programu nauczania do ich indywidualnych
potrzeb, wła ciwym ukierunkowaniu rozwoju oraz polepszeniu relacji interpersonalnych.
Słowa kluczoweŚ osobowo ciowe i emocjonalne aspekty funkcjonowania, uczniowie zdolni
i uzdolnieni

4. Karolina Machul, Katarzyna Martowska
Psychologiczna charakterystyka osób uzdolnionych aktorsko
Kazimierz Ź browski, polski filozof, psycholog i psychiatra stworzył Teorię Źezintegracji
Pozytywnej. Według niego ka dy człowiek ma w sobie instynkt rozwojowy (podstawowy,
osobniczy dynamizm), decyduj cy o rozwoju człowieka, szczególnie twórczym (ń989).
Ź browski (ń989) zakładał istnienie w człowieku potencjału rozwojowego nazywanego
pobudliwo ci psychiczn . Zakładał przy tym istnienie pięciu jej rodzajówŚ sensorycznej,
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psychomotorycznej, emocjonalnej, wyobra eniowej i intelektualnej. Zwraca on uwagę na to,
e u pisarzy, aktorów, filozofów obserwuje się silniejsze działanie wy szych, twórczych
dynamizmów psychicznych przy deficycie praktycznych umiejętno ci (Ź browski, ń979).
Prezentowane badania maj na celu przede wszystkim sprawdzenie, jakie typy pobudliwo ci
psychicznej dominuj u aktorów i czy s one zwi zane z cechami temperamentu. Następnie
sprawdzone zostan zwi zki poszczególnych typów wzmo onej pobudliwo ci psychicznej
z wyznacznikami efektywno ci funkcjonowania, jakimi s

inteligencja emocjonalna

i kompetencje społeczne. Źodatkowym walorem bada będzie porównanie wyników aktorów
z odpowiednio dobran grup porównawcz . W badaniu uczestniczyło 3Ń osób uzdolnionych
aktorsko (osoby graj ce w teatrze) oraz 3Ń osób nie wykazuj cych uzdolnie artystycznych.
Źo pomiaru wzmo onej pobudliwo ci psychicznej zastosowano Kwestionariusz OźQ-II
(The Overexcitability Questionnaire-Two) autorstwa Falka, Lind, Miller, Piechowskiego
i Silverman w adaptacji Limont i Piechowskiego. Zmierzony został tak e temperament
(kwestionariuszem FCZ-KT) autorstwa Strelaua i Zawadzkiego, kompetencje społeczne
(kwestionariuszem PROKOS) autorstwa Matczak i Martowskiej, a tak e inteligencja
emocjonalna (kwestionariuszem PKIE) autorstwa Matczak, Jaworowskiej, Ciechanowicz,
Sta czak i Zalewskiej oraz testem SIź-T autorstwa Matczak, Piekarskiej i Studniarek.
Uzyskane rezultaty bada zostan przedstawione podczas wyst pienia.
Słowa kluczoweŚ pobudliwo ć psychiczna, aktorzy, temperament, kompetencje społeczne,
inteligencja emocjonalna

5. Mirosław Źymon
Psychologiczne aspekty interpretacji muzycznej
W artykule dyskutowana będzie rola czynników psychologicznych podczas przygotowania
i interpretacji utworów muzycznych. Wychodz c od sposobów definiowania pojęcia
„interpretacja”, poprzez koncepcję analizy integralnej dzieła muzycznego (Tomaszewski,
2ŃŃŃ), a tak e pogl dów filozoficznych oraz pedagogicznych, a do psychologicznych ujęć
zagadnienia – nakre lona zostanie propozycja dotycz ca struktury przygotowania
i interpretacji dzieł muzycznych. Na podstawie ogólnych teorii procesu twórczego,
szczególnie analizowana będzie przydatno ć koncepcji interakcji twórczej (Nęcka, 1987)
do opisu i wyja nienia poprawno ci w kreowaniu modeli interpretacyjnych dzieł
muzycznych.
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Słowa kluczoweŚ psychologia muzyki, koncepcja interakcji twórczej

6. Maria Ligocka, Magdalena Ch ć, Agnieszka Samochowiec
Znaczenie nastroju w odbiorze emocjonalnym muzyki przez adolescentów
Zało enia. Muzyka pełni wa n rolę w yciu ka dego człowieka, towarzysz c mu w ró nych
miejscach i czasie. Wpływ muzyki ujawnia się poprzez efekt współdziałania podstawowych
komponentów reakcji emocjonalnych (Sloboda, Juslin, 2ŃŃń). S

nimi subiektywne

do wiadczenie (uczucia), ekspresja i zachowanie emocjonalne oraz reakcje fizjologiczne
(Scherer, 2ŃŃ4). Badania pokazuj , e muzyka zdecydowanie silniej wpływa na człowieka
niedojrzałego i nieukształtowanego osobowo ciowo ni na dorosłego. (Redker, żibson, 2ŃŃ9ś
Rentfrow, 2Ńń2). Muzyka posiada szczególn warto ć ze względu na to, e jest akceptowana
i lubiana przez młodzie , budzi wyobra nię i inwencję twórcz , dostarcza wielu wra e
estetycznych i ma istotny wpływ na prze ycia osobiste odbiorców. Młodzi ludzie uznaj ,
e muzyka stanowi wa n

czę ć ich

ycia (Hargreaves, O’Neill, 2ŃŃŃ). Maj

preferencje w jej słuchaniu, które uwarunkowane s

własne

czynnikami osobowo ciowymi

i sytuacyjnymi. W niniejszej pracy autorzy skoncentrowali się wokół muzyki jako czynnika
społecznego na funkcjonowanie młodzie y w okresie dorastania. W badaniu oceniono poziom
nastroju i jego rolę w odbiorze emocjonalnym prezentowanego materiału niewerbalnego
pod wpływem słuchanej muzyki. Niezbędne dane uzyskano przy pomocy eksperymentu
psychologicznego.
Metodologia. Zostały postawione hipotezy badawczeŚ H ń. Słuchanie muzyki popularnej
powoduje zmiany w emocjach adolescentów. H 2. żatunek muzyczny okre la charakter
wzbudzanych emocji u adolescentów. H 3. Nastrój nastolatków ró nicuje odbiór emocji pod
wpływem słuchanej muzyki. źksperyment przeprowadzono w ród 388 uczniów z drugich i
trzecich klas szczeci skich gimnazjów w celu okre lenia wpływu muzyki na ich reakcje
emocjonalne. Przebiegał w sze ciu etapachŚ ń. Podanie uczniom instrukcji do badania. 2.
Okre lenie przez uczniów wyj ciowego nastroju na odpowiednio przygotowanych kartach. 3.
Prezentacja trzyminutowego materiału muzycznego w grupach eksperymentalnych (hip-hop,
pop, metal - w zale no ci od badanej grupy). 4. Prezentacja multimedialna 2ń zdjęć z IAPS
(międzynarodowe, pozawerbalne narzędzie psychologiczne do badania emocji i uwagi – The
International Affective Picture System; Lang, Bradley, Cuthbert, 2008) uczniom ze
wszystkich grup objętych eksperymentem (trzy grupy eksperymentalne i grupa kontrolna). 5.
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Ocena emocjonalna zdjęć (na materiale pozawerbalnym) przez osoby badane. 6. Wypełnienie
przez uczniów autorskiego kwestionariusza dla młodzie y (zawieraj cego pytania dotycz ce
danych demograficznych, preferencji muzycznych, a tak e pyta np. o problemy ze słuchem).
Rezultaty bada . Przeprowadzone badanie eksperymentalne, w odró nieniu od wielu innych
wiatowych bada

dotycz cych omawianej tematyki, pozwoliło na okre lenie zale no ci

przyczynowo – skutkowej pomiędzy słuchaniem muzyki a emocjami młodzie y,
uwzględniaj c ich nastrój. Wykazano, e słuchanie muzyki popularnej wywołuje zmiany w
emocjach adolescentów. Zmiany te maj bardziej negatywny ni

pozytywny wpływ na

emocjonalny odbiór rzeczywisto ci przez młodych ludzi. Nastrój nastolatków pełni funkcję
ró nicuj c w odbiorze emocjonalnym obrazów pod wpływem słuchanej muzyki.
Wyniki eksperymentu pokazuj ,

e słuchanie okre lonego gatunku muzycznego przez

młodzie w okresie adolescencji mo e pełnić istotn i specyficzn rolę w ich rozwoju
i funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym, a zarazem wskazuj na konieczno ć podjęcia
dalszych bada dotycz cych omawianej problematyki.
Słowa kluczoweŚ muzyka, młodzie , emocje, nastrój
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Sesja tematyczna nr 12: WYZWANIA ŹLA SźNIORÓW
Prowadz cyŚ
Ludmiła Zaj c-Lamparska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wyst pieniaŚ
1. Alina Wóycicka
Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Oddział Warszawski
Psychologiczne trudno ci zwi zane z zako czeniem działalno ci zawodowej
2. Aleksandra Jaszczak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Senior w sieci – porównanie deklarowanych i rzeczywistych kompetencji
korzystania z Internetu
3. Anna B k
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Praktyczne wnioski z realizacji bada nad korzystaniem z Internetu w grupie
osób w wieku 55+
4. Piotr Radkiewicz, Krzysztof Korzeniowski
Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
Przemoc wobec starszych i niepełnosprawnych. Usprawiedliwianie i oboj tno ć
na przemoc jako pochodne indywidualnych do wiadcze i przekona o wiecie
społecznym
5. Dariusz Szadkowski
Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Płocku
Twórczo ć yciowa, aktywno ć codzienna a zadowolenie z ycia u seniorów
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Alina Wóycicka
Psychologiczne trudno ci zwi zane z zako czeniem działalno ci zawodowej
W referacie zostan omówione trudno ci, jakie prze ywaj ludzie starsi ko cz cy działalno ć
zawodow . Zako czeniu długoletniej działalno ci zawodowej często towarzyszy obni enie
samooceny, trudno ci w zaadoptowaniu się do nowego trybu

ycia, nowego otoczenia,

nierzadko zmiana miejsca pobytu. Taka sytuacja jest przez wielu z nich spostrzegana jako
zbyt trudna, przekraczaj ca ich zdolno ci adaptacyjne. Nie nale

do rzadko ci przypadki

wycofywania się ludzi z tej grupy z aktywno ci społecznej. W referacie zostanie poło ony
nacisk na omówienie przebiegu kryzysu i prób radzenia sobie z nim.
Słowa kluczoweŚ seniorzy, aktywno ć, kryzys

2. Aleksandra Jaszczak
Senior w sieci – porównanie deklarowanych i rzeczywistych kompetencji korzystania
z Internetu
We współczesnym wiecie, w którym zmiany społeczne wyznaczone s w du ym stopniu
rozwojem technologii, szczególnie aktualnym problemem staje się przystosowanie ludzi
starszych do tych szybko następuj cych przemian. Inicjacja korzystania z internetu w ród
osób z tak zwanego pokolenia BC (before computers) jest szczególnie trudna. Osoby te
padaj często ofiarami cyfrowego wykluczenia. Wprawdzie liczba gospodarstw domowych
z dostępem do komputera systematycznie wzrasta, a osoby w wieku 55+ s obecne w sieci,
to jednak coraz większym problemem zwi zanym z wyrównywaniem szans dostępu
do technologii jest brak kompetencji umo liwiaj cych efektywne korzystanie z internetu.
Celem planowanego wyst pienia jest prezentacja wyników bada realizowanych w ramach
grantu badawczego pt. „Źeterminanty kompetencji korzystania z internetu przez osoby
w wieku senioralnym” – a dokładnie tego ich fragmentu, który pozwala na porównanie
kompetencji deklarowanych przez badanych z kompetencjami rzeczywistymi w wybranym
obszarze korzystania z internetu. Przebadano ń6Ń osób płci obojga w wieku 55+. Badania
składały się z czę ci kwestionariuszowej oraz następuj cej po niej czę ci eksperymentalnej.
Pomiaru kompetencji dokonano na dwa sposoby. W pierwszej kolejno ci badani wypełniali
skonstruowane specjalnie do tego celu Skale Kompetencji Korzystania z Internetu (SKKI) –
631

w dwóch wersjachŚ ń) ogólnej, odnosz cej się generalnie do korzystania z internetu, oraz 2)
szczegółowej, dotycz cej 3 wybranych obszarów korzystania z sieci (korzystania
z wyszukiwarki internetowej, poczty elektronicznej oraz serwisów społeczno ciowych).
Po czę ci kwestionariuszowej następowała czę ć eksperymentalna, podczas której badani
wykonywali w internecie 2ń zada

pod okiem badaczy. Zadania te zostały podzielone

na 3 grupy obejmuj ce następuj ce obszaryŚ ń) korzystanie z wyszukiwarki internetowej,
2) poruszanie się po stronie internetowej, 3) dokonywanie zakupów online. Wyniki s
aktualnie poddawane analizie statystycznej. Ze wstępnych danych wynika, e wyst piły
pewne ró nice pomiędzy samoocen własnych umiejętno ci korzystania z sieci a realnymi
zdolno ciami do wykonywania okre lonych zada . Uzyskane wyniki przyczyni

się

do poszerzenia wiedzy psychologicznej w obszarze korzystania z internetu w okresie pó nej
dorosło ci. Warto tak e podkre lić, e grupa starszych u ytkowników, którzy zetknęli się
z internetem dopiero w dorosłym – a czasem ju senioralnym – wieku, to grupa unikatowa
i „zanikaj ca” – co sprawia, e wyniki te maj wyj tkow warto ć poznawcz .
Słowa kluczoweŚ psychologia internetu, korzystanie z internetu, seniorzy, kompetencje

3. Anna B k
Praktyczne wnioski z realizacji bada

nad korzystaniem z Internetu w grupie osób

w wieku 55+
Nowe technologie s obecnie integraln czę ci

ycia człowieka, a liczba u ytkowników

internetu wzrasta we wszystkich przedziałach ycia (Batorski, 2009; Haythornwaite, Nielsen,
2ŃŃ7ś Szmigielska, 2ŃŃ8). Z perspektywy rozwojowej wa ne jest pytanie o to, jak pokolenie
sprzed ery komputerów, jakim s

yj ce współcze nie osoby w wieku senioralnym, radzi

sobie z u ytkowaniem tego nowego medium. Wyst pienie przedstawia praktyczne wnioski
z bada , których celem było okre lenie czynników le cych u podstaw kompetencji
korzystania z internetu przed osoby w wieku 55+. Źane pochodz z grantu badawczego
MNiSzW pt. „Źeterminanty kompetencji korzystania z internetu przez osoby w wieku
senioralnym”, realizowanego w latach 2Ń11-2014 pod kierownictwem Barbary SzmigielskiejSiuty. W projekcie tym wykorzystano 3 metody badawcze: zogniskowane wywiady grupowe
(I etap), kwestionariusze (II etap) i eksperyment (III etap), ł cznie badaj c ponad 2ŃŃ osób
w wieku powy ej 55 lat. Realizacja tak szeroko zakrojonych bada zaowocowała szeregiem
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wniosków praktycznych. Czę ć z nich cenna będzie dla badaczy zajmuj cych się podobn
tematyk Ś odnosi się do aspektów technicznych, organizacyjnych i specyfiki obszaru
badawczego, jakim zajmuje się psychologia internetu. W ród kluczowych wniosków
wymienić nale y konieczno ć minimalizacji etapu kwestionariuszowego, przystosowanie
procedury bada

do ogranicze

wiekowych oraz odpowiedni wybór oprogramowania

u ywanego do bada . Wiele wskazówek otrzymaj tak e psycholodzy pracuj cy w obszarze
edukacji i nowych mediów, m. in. informacje dotycz ce tworzenia programów edukacyjnych
przeciwdziałaj cych wykluczeniu cyfrowemu lub projektowania stron przyjaznych dla osób
w wieku senioralnym. Wnioski praktyczne z realizacji grantu będ cenne podczas planowania
działa

profilaktycznych poprawiaj cych jako ć

ycia ludzi po 55. roku

ycia oraz

podejmowania podobnych projektów w przyszło ci.
Słowa kluczoweŚ korzystanie z Internetu, osoby w wieku 55+

4. Piotr Radkiewicz, Krzysztof Korzeniowski
Przemoc wobec starszych i niepełnosprawnych. Usprawiedliwianie i oboj tno ć
na przemoc jako pochodne indywidualnych do wiadcze

i przekona

o

wiecie

społecznym
Autorzy poszukuj c przyczyn usprawiedliwiania przemocy wobec osób starszych
i niepełnosprawnych oraz obojętno ci na przemoc wobec takich osób, koncentruj

się

na dwóch kategoriach predyktorówŚ często ci kontaktów z aktami przemocy i na ró nych
wymiarach tzw. mentalno ci psychospołecznej (darwinizm społeczny, materializm, anomia
itd.). W swoich analizach wykorzystuj

dane pochodz ce z badania na ogólnopolskiej,

losowo-reprezentatywnej próbie dorosłych mieszka ców Polski (N=ńŃŃŃ). Przedstawione
wyniki wskazuj , e oddziaływanie obu grup predyktorów daje układ wyników, który mo na
nazwać efektem „odwróconej symetrii”. O ile usprawiedliwianie przemocy wydaje się
w większym

stopniu

uwarunkowane

często ci

kontaktów

z

aktami

przemocy

(w szczególno ci w rodowisku rodzinnym) ni wpływem psychospołecznej mentalno ci,
to w przypadku obojętno ci na przemoc mamy do czynienia z wzorcem odwrotnym. Autorzy
zauwa aj m.in., e ludzie odrzucaj przemoc badanych grup społecznych jako zachowanie
moralnie naganne głównie wtedy, gdy jest ona dla nich zjawiskiem abstrakcyjnym, ale ich
rygoryzm moralny maleje, kiedy przemoc staje się realnym do wiadczeniem. Ponadto
okazuje się, e obojętno ć na przemoc nie jest powi zana z często ci kontaktów z aktami
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przemocy. Jest za to bardzo wyra nie uwarunkowana przez niektóre rysy mentalno ci
psychospołecznej.
Słowa

kluczoweŚ

przemoc

wobec

starszych

i

niepełnosprawnych,

mentalno ć

psychospołeczna

5. Dariusz Szadkowski
Twórczo ć yciowa, aktywno ć codzienna a zadowolenie z ycia u seniorów
Tematem referatu będ wybrane uwarunkowania dobrostanu psychicznego u seniorów z ich
codzienn

aktywno ci

i twórczo ci

wyników własnych bada

yciow . Wyst pienie ma na celu przedstawienie

nad zwi zkami pomiędzy twórczo ci

yciow , aktywno ci

codzienn i dobrostanem psychicznym u osób po 7Ń r. . Literatura przedmiotu wskazuje
takie zwi zki jako mo liwe, dotychczas nie badano ich jednak w odniesieniu do osób
starszych.
W badaniu zastosowano Skalę Twórczo ci

yciowej R. Richards (ST ), Skalę Satysfakcji

yciowej Dienera, Emmonsa, Larsena, Griffena, oraz Inwentarz Aktywno ci Codziennej
własnej konstrukcji mierz cy trzy wymiary aktywno ci codziennejŚ aktywno ć społeczn ,
fizyczn oraz intelektualno-artystyczn .
Wyniki bada

pokazały zale no ć między twórczo ci

yciow , szczególnie twórczo ci

zawodow i aktywno ci codzienn . Zadowolenie z ycia korelowało najsilniej z twórczo ci
pozazawodow oraz aktywno ci społeczn .
Pojawił się równie ciekawy obraz osób starszych, które s bardziej twórcze

yciowo,

bardziej zadowolone z ycia i bardziej aktywne na co dzie . Osoby te wykazywały w swoim
yciu większ samodzielno ć w radzeniu sobie z trudno ciami, czę ciej kierowały innymi
lud mi, czę ciej produkowały wytwory oraz otrzymywały uznanie interpersonalne.
Słowa kluczoweŚ jako ć ycia, twórczo ć yciowa, aktywno ć codzienna
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Sesja tematyczna nr 13: KONTEKSTY PRACY PSYCHOLOGA KLINICZNEGO
Prowadz cyŚ
Maja Lis-Turlejska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie

Wyst pieniaŚ
1. Maja Lis-Turlejska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Poziom objawów potraumatycznych w ród osób, które prze yły II wojn
wiatow
2. Łukasz Tana , Małgorzata Kabas
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej
Uznanie społeczne jako czynnik chroni cy przed rozwini ciem zaburzenia
po stresie traumatycznym
3. Ewa Wach, Teresa Ja kiewicz-Obydzi ska
Instytut źkspertyz S dowych w Krakowie
Wpływ osób trzecich na decyzj

samobójstwa – wyzwanie dla psychologów

s dowych?
4. źl bieta Talik1, Bartłomiej Skowro ski2
1

Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2

Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego

w Warszawie
Uwarunkowania poczucia jako ci ycia u osób skazanych
5. Agnieszka Ogonowska
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uzale nienia medialne: uwarunkowania psychologiczne i socjokulturowe
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Maja Lis-Turlejska
Poziom objawów potraumatycznych w ród osób, które prze yły II wojn

wiatow

Zało eniaŚ Badania osób, obecnie w podeszłym wieku, które prze yły II wojnę wiatow
ukazuj negatywny wpływ ekspozycji na zwi zane z wojn traumatyczne zdarzenia nawet po
długim czasie (żluck, Tran, Lueger-Schuster, 2012; Kuwert, Spitzer, Trader, Freyberger,
Ermann, 2007; Lis-Turlejska, Szumiał, Okuniewska, 2012; Maercker, Herrle, 2003). Metoda:
Celem badania był pomiar rozpowszechnienia PTSŹ i innych zaburze

w ród osób

urodzonych przed ń945 r. Zbadano 395 osób (7Ń,ń% K. i 28,9% M.). Narzędzia (polskie
adaptacje): Posttraumatic Diagostic Scale (PDS); Impact of Event Scale (IES); Beck’s
Depression Inventory (BDI); General Health Questionnaire (GHQ-12); Nottingham Health
Profile (NHP) oraz kwestionariusz odnosz cy się do ró nych kategorii traumatycznych
zdarze zwi zanych z II wojn

wiatow . WynikiŚ Wska nik rozpowszechnienia aktualnego

PTSŹ wyniósł 3ń,5%. rednie warto ci zarówno liczby jak nasilenia objawów PTSŹ były
istotnie wy sze w ród respondentów, którzy relacjonowali przynajmniej jedno traumatyczne
zdarzenie zwi zane z wojn , w porównaniu z osobami bez ekspozycji na tego rodzaju traumę.
Predyktorami PTSŹ byłyŚ starszy wiek, utrata rodzica podczas wojny i do wiadczenie
przynajmniej jednej zwi zanej z wojn traumy. W porównaniu z danymi z bada zwi zanego
w wojn PTSŹ w innych krajach (Austria, Niemcy, Żinlandia) uzyskane wska niki PTSŹ
i depresji s bardzo wysokie.
Słowa kluczoweŚ rozpowszechnienie, PTSŹ, depresja, II wojna wiatowa

2. Łukasz Tana , Małgorzata Kabas
Uznanie społeczne jako czynnik chroni cy przed rozwini ciem zaburzenia po stresie
traumatycznym
W ostatnich latach, w literaturze dotycz cej zaburzenia po stresie traumatycznym, coraz
czę ciej uwzględniane s

zmienne zwi zane ze wsparciem społecznym oraz reakcjami

otoczenia społecznego na osobę doznaj c zdarzenia traumatycznego. Podkre lana jest rola
kontekstu społecznego w procesie adaptacji potraumatycznej. Zwraca się uwagę na kontekst
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bliskich relacji, jak równie na czynnik akceptacji b d odrzucenia ze strony społecze stwa.
Kluczowe pytania badawcze, zadawane w tym kontek cie toŚ w jaki sposób interakcja
z bli szym i dalszym otoczeniem społecznym wpływa na funkcjonowanie jednostki
po traumie? Jakie czynniki decyduj o tym, e dane wydarzenie, będzie uznane przez szersze
otoczenie społeczne za wydarzenie traumatyczne? Jakie czynniki wpływaj na to, czy pomoc
udzielona ofierze traumy będzie adekwatna? Andreas Maercker (Maercker, Horn, 2012),
nawi zuj c do ogólnego pojęcia „wsparcia społecznego”, zaproponował konstrukt „uznania
społecznego jako ofiary lub osoby ocalałej”, który zdefiniował jako do wiadczenie przez
ofiarę traumy pozytywnej reakcji ze strony otoczenia/społecze stwa oraz uznanie jej
unikalnego stanu i trudno ci wynikaj cych z obecnej sytuacji. Na podstawie bada
wyró niono trzy wymiary percepcji społecznego uznaniaŚ ń) postrzegane społeczne uznanie
jako ofiary traumy, 2) spostrzegany brak uznania przez społecze stwo, 3) reakcje ze strony
rodziny odnosz ce się do poziomu zrozumienia i uznawania szczególnej sytuacji ofiary
traumy. Badania przeprowadzone przez Maerckera i współpracowników jednoznacznie
wykazały, e uznanie społeczne jest istotnym predyktorem lepszego funkcjonowania ofiar
przestępstw, były wię niów politycznych, dziennikarzy obecnych podczas katastrofy tsunami
oraz pracowników organizacji pomocowych pracuj cych w niebezpiecznych rejonach wiata.
Na tej podstawie zakłada się,

e uznanie społeczne wpływa na zmniejszenie nasilenia

objawów PTSŹ, a tak e na kształtowanie się negatywnych przekona
samym. Podczas referatu przedstawione będ

o wiecie i sobie

dotychczasowe badania nad konstruktem

uznania społecznego dla osoby, jako ofiary traumy oraz opisany zostanie sposób
konceptualizacji zaburzenia po stresie traumatycznym w ujęciu społeczno-interpersonalnym.
Słowa kluczoweŚ zaburzenie po stresie traumatycznym, uznanie społeczne, czynnik
chroni cy, wsparcie społeczne

3. Ewa Wach, Teresa Ja kiewicz-Obydzi ska
Wpływ osób trzecich na decyzj samobójstwa – wyzwanie dla psychologów s dowych?
Zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce przepisami za przyczynienie się do popełnienia zamachu
samobójczego grozi odpowiedzialno ć karna. Kategorie przyczyn samobójstw wyró niane
w statystykach nie odzwierciedlaj

roli takich zjawisk społecznych, jak wszelkie formy

przemocy psychicznej w okre lonych rodowiskach czy grupach społecznych. Tymczasem
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niektóre z nich zostały ju uwzględnione w obowi zuj cych przepisach prawnych. Nale
do nich np zachowania polegaj ce na uporczywym nękaniu osoby obcej lub najbli szej
w sposób wzbudzaj cy uzasadnione okoliczno ciami poczucie zagro enia lub istotnie
naruszaj ce prywatno ć, czy zjawisko tzw. mobbingu, czyli działania polegaj ce
na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, maj ce na celu
poni enie lub o mieszenie go, czy izolowanie z zespołu. W przypadku samobójstwa osoby
nękanej w powy szych okoliczno ciach, istotne staje się ustalenie czy i w jakim stopniu
do decyzji samobójcy mogły przyczynić się zachowania konkretnej osoby lub grupy.
Prawnicy coraz czę ciej zasięgaj

w tych sprawach pomocy psychologów. Wyst pienie

opracowano na podstawie analizy 3Ń przypadków samobójstw, w których istniało
podejrzenie,

e do jego popełnienia przyczyniły się inne osoby. Jego celem jest

przedstawienie problemów, jakie nasuwaj się w zwi zku z okoliczno ciami i sposobem
zbierania przez psychologa niezbędnych informacji. Niezale nie od stopnia szczegółowo ci
pyta prawników zadaniem psychologa jest odtworzenie procesu motywacyjnego samobójcy
prowadz cego do decyzji pozbawienia się ycia. Psycholog musi więc podj ć próbę ustalenia
czynników indywidualnych, osobowo ciowych oraz sytuacyjnych. Te pierwsze obejmuj
stałe sposoby reagowania, prze ywania i spostrzegania otoczenia oraz siebie przez osobę,
która dokonała zamachu samobójczego. Spo ród czynników sytuacyjnych istotne s
zwłaszcza wydarzenia przemawiaj ce za tym, i były to sytuacje trudne oraz czy do ich
powstania przyczyniły się osoby trzecie. Ocena, czy zachowanie osoby lub osób z otoczenia
mogło wpłyn ć na prze ywanie przez ofiarę samobójstwa swojej sytuacji jako krytycznej,
bez wyj cia, a w konsekwencji wpłyn ć na podjęcie decyzji o zamachu jest niezwykle trudne.
Jeszcze trudniej ocenić, czy zachowania te naruszały „tylko” normy społeczne, etycznomoralne czy te normy prawne. Referat omawia równie te aspekty ekspertyzy, wskazuj c
granice kompetencji biegłego psychologa.
Słowa kluczoweŚ motywy samobójstwa, przemoc, mobbing, sytuacja trudna

4. źl bieta Talik, Bartłomiej Skowro ski
Uwarunkowania poczucia jako ci ycia u osób skazanych
Celem wyst pienia jest prezentacja wyników bada , dotycz cych poczucia jako ci ycia
u osób skazanych. Poszukiwano odpowiedzi na pytania, jakie jest poczucie jako ci ycia
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u osób osadzonych w zakładach karnych oraz jakie s jego uwarunkowania. Przewidywano
pozytywn zale no ć między poczuciem jako ci ycia a zasobami osobistymi (m.in. poczucie
własnej skuteczno ci, prę no ć psychiczna) i społecznymi (m.in. wsparcie społeczne) oraz
negatywn

zale no ć między poczuciem jako ci

ycia a lękiem, depresj , zło ci

i skłonno ci do martwienia się, traktowanymi jako ograniczenia w zasobach. Źodatkowo
zakładano, e strategie radzenia sobie ze stresem będ pełnić funkcję mediatora między
zasobami jednostki a jej subiektywn ocen jako ci ycia. Badania zostan przeprowadzone
w grupie 3ŃŃ osób z kilku placówek penitencjarnych w Polsce, z zastosowaniem narzędzi
badawczych o dobrych walorach psychometrycznych (m.in. Skala Uogólnionej Własnej
Skuteczno ci (GSES) R. Schwarzera, M. Jerusalema i Z. Juczy skiegoś SPP-25 – Skala
pomiaru prę no ci (SPP-25) N. Ogi skiej-Bulik i Z. Juczy skiegoś Wielowymiarowy
Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (COPE) – Z. Jucz skiego i N. Ogi skiejBulik).

Poczucie

jako ci

ycia,

w

ujęciu

personalistyczno-egzystencjalnym,

zoperacjonalizowano przy pomocy Kwestionariusza Poczucia Jako ci

ycia M. Stra -

Romanowskiej. W wyst pieniu zostan zaprezentowane najwa niejsze wyniki bada oraz
model teoretyczny, dotycz cy uwarunkowa poczucia jako ci ycia u osób skazanych.
Słowa kluczoweŚ poczucie jako ci ycia, zasoby osobiste i społeczne, strategie radzenia sobie
ze stresem, osoby skazane

5. Agnieszka Ogonowska
Uzale nienia medialneŚ uwarunkowania psychologiczne i socjokulturowe
Celem

referatu

jest

ukazanie

psychologicznych,

rodowiskowych

i

kulturowych

uwarunkowa uzale nie medialnych (od internetu, gier sieciowych, blogowania, telefonów
komórkowych, e-hazardu, telewizji, etc.) oraz form profilaktyki i leczenie patologicznych
form u ytkowania nowych mediów, tak e poprzez działania psychoedukacyjne. Problematyka
ta zostanie zobrazowana m.in. na przykładzie autorskich warsztatów i treningów
przeznaczonych dla rodziców, opiekunów, nauczycieli dzieci uzale nionych, jak równie
psychologów pracuj cych z dziećmi i ich rodzinami. Poł czenie wiedzy i umiejętno ci
psychologicznych z pogłębion

wiedz

medioznawcz

daje mo liwo ć podniesienie

skuteczno ci działa terapeutycznych, profilaktycznych i stricte edukacyjnych.
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Źo cech nowych mediów zalicza się interaktywno ć, symulacyjno ć i wirtualno ć, a często
i anonimowo ć kontaktu, które sprzyjaj

rozwojowi zarówno uzale nie

pierwotnych,

jak i wtórnych oraz stanowi istotny predykat uzale nie krzy owych. Ponadto wymienione
powy ej atrybuty nowych technologii sprzyjaj

innym formom patologizacji zachowa

społecznych i jednostkowych zwi zanych z rozwojem tzw. wirtualnej osobowo ci czy
cyberbulingiem. W literaturze przedmiotu zarówno krajowej, jak i zagranicznej niewiele
miejsca po więca się tzw. potencjalnie uzale niaj cym cechom nowych mediów oraz
tzw. interakcyjnej

koncepcji

uzale nie

medialnych,

przeceniaj c

wagę

czynników

psychologicznych (np. cech osobowo ci, predyspozycji genetycznych). Celem tego artykułu
jest wyrównanie tej dysproporcji.
Słowa kluczoweŚ uzale nienia medialne, profilaktyka i leczenie uzale nie medialnych
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Sesja tematyczna nr 14: POMIAR W PSYCHOLOGII. GROMADZENIE
I ANALIZA DANYCH
Prowadz cyŚ
Jerzy Brzezi ski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyst pieniaŚ
1. Barbara Ci kowicz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
IRT jako alternatywa dla Klasycznej Teorii Testu

2. Tomasz Grzyb
Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski
źksperyment polowy jako metoda badawcza w psychologii społecznej –
zapomniane dziedzictwo?

3. Krzysztof Fronczyk
Wy sza Szkoła Żinansów i Zarz dzania w Warszawie
Identyfikacja

osób

odpowiadaj cych

w

sposób

losowy

lub

nieuwa ny

w kwestionariuszach osobowo ci ba podstawie wska nika sabotowania Cattella
4. Maria Rafalak
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Analizy IRT Neutralnego Kulturowo Testu Inteligencji Cattella CFT 20-R
z my l stworzenia komputerowego testu adaptacyjnego
5. Karolina żłogowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pomiar przywi zania w okresie pó nego dzieci stwa – adaptacja skali Security
Scale
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6. Marek Niezna ski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Zjawisko fałszywych rozpozna w uj ciu teorii rozmytego ladu. Program bada
z wykorzystaniem metod modelowania wielowymiarowego

Streszczenia wyst pie Ś
1. Barbara Ci kowicz
IRT jako alternatywa dla Klasycznej Teorii Testu
W psychometrii powszechnie stosowanym modelem statystycznym jest Klasyczna Teoria
Testu (KTT). Jej niew tpliw

zalet

jest brak rygorystycznych zało e

interpretacji wyników. Stosowane w niej wska niki s

oraz łatwo ć

intuicyjnie zrozumiałe. W KTT

kluczowym pojęciem jest wynik prawdziwy. Jednak wynik ten jest zale ny zarówno od testu,
jak i od próby badawczej. Stanowi to istotne ograniczenie. Jednocze nie w psychometrii
rozwijane s inne podej cia teoretyczne. Nale

do nich modele cechy latentnej (latent trait

model, LTM), którego szczególnym przypadkiem jest model wyniku zadania testowego (item
response theory, IRT). W tym podej ciu teoretycznym poziom umiejętno ci jest pojęciem
fundamentalnym,

a

nieliniowy

zwi zek

między

poziomem

umiejętno ci

a prawdopodobie stwem prawidłowej odpowiedzi na zadanie testowe jest inwariantny
względem próby oraz testu. Na etapie konstrukcji testu stwarza to mo liwo ci niedostępne
w podej ciu klasycznym, zapewniaj ce większ

precyzję pomiaru. Źotyczy to głownie

mo liwo ci konstrukcji testów o ci le okre lonych charakterystykach.
Na wstępie przedstawione zostan zało enia teoretyczne modelu KTT i modelu IRT. oraz
porównane klasyczne i probabilistyczne miary jako ci zadania i jako ci testu. Na przykładzie
pokazane zostan ró nice w jako ci testu wynikaj ce z zastosowania metody zgodno ci
wewnętrznej i funkcji informacyjnej do szacowania błędu pomiaru.
Słowa kluczoweŚ psychometria, Klasyczna teoria Testu, model IRT
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2. Tomasz Grzyb
Eksperyment polowy jako metoda badawcza w psychologii społecznej – zapomniane
dziedzictwo?
W ci gu ostatnich kilku lat pojawiły się w literaturze psychologicznej dwa wa ne teksty
kwestionuj ce kierunek, w jakim zmierza eksperymentalna psychologia społeczna. Robert
Cialdini (2009) oraz Roy Baumeister i współpracownicy (2ŃŃ7) w sposób wyra ny
zaprotestowali przeciwko odej ciu psychologii społecznej od bada
w jego

naturalnym

rodowisku

(na

rzecz

bada

zachowa

laboratoryjnych

oraz

człowieka
symulacji

komputerowych). Podkre lali, e wła nie badania koncentruj ce się na analizie zachowania,
próbuj ce je mierzyć i konstruować schematy eksperymentalne będ ce mo liwie blisko
„prawdziwego

ycia” stanowi

o jako ci współczesnej eksperymentalnej psychologii

społecznej, głównie ze względu na szansę zapewnienia wysokiej trafno ci ekologicznej
w badaniach. W przykładowej dziedzinie bada

dotycz cych zachowa

i postaw

prospołecznych do tej pory tak e często posługiwano się raczej kwestionariuszami
(np. Fishbein, Ajzen, 2010; van Lange, Joireman, 2008, a w Polsce np. Szuster-Zbrojewicz,
ń988ś Karyłowski, ń978) ni eksperymentami polowymi czy naturalnymi. Powodów takiego
stanu rzeczy jest wiele (wiele z nich opisuj tak e wy ej wymienione teksty Baumeistera
i Cialdiniego). W ród nich istotnym elementem jest swoista „ekonomia publikacyjna”.
Jak pokazał Źoli ski (2Ńńń) na przeanalizowanych przez niego losowo wybranych numerach
Journal of Personality and Social Psychology oraz Personality and Social Psychology
Bulletin szanse na opublikowanie tekstu opisuj cego badania zachowania w tych
najwa niejszych z perspektywy dyscypliny czasopismach s bliskie zera. Być mo e zatem
w eksperymentalnej psychologii społecznej odej cie od bada

zachowania (zwłaszcza

w paradygmacie eksperymentu polowego) dokonało się na skutek swego rodzaju doboru
naturalnego – jako działanie pracochłonne, obarczone ryzykiem niepowodzenia, wymagaj ce
sporych wysiłków całych grup ludzi a przy tym zupełnie nieadaptacyjne z perspektywy
tzw. sukcesu naukowego mierzonego liczb

publikacji w znacz cych czasopismach

naukowych. W trakcie wyst pienia zostanie pokazany aktualny stan wiedzy dotycz cy tego
fenomenu oraz zaproponowane sposoby na popularyzację wykonywania eksperymentów
polowych jako metody badawczej w psychologii społecznej.
Słowa kluczoweŚ eksperyment polowy, eksperymentalna psychologia społeczna
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3. Krzysztof Fronczyk
Identyfikacja

osób

odpowiadaj cych

w

sposób

losowy

lub

nieuwa ny

w kwestionariuszach osobowo ci na podstawie wska nika sabotowania Cattella
W wyst pieniu zostanie zaprezentowany mało znany wska nik sabotowania Cattella, który
słu y do identyfikacji osób, które w kwestionariuszach wielowymiarowych udzielaj
odpowiedzi niezwi zanych z tre ci

pyta

np. losowych. Weryfikacja empiryczna tego

wska nika polegała na sprawdzeniu stopnia, w jakim pozwala on odró nić osoby
wypełniaj ce kwestionariusze NźO-FFI oraz FCZ-KT od danych losowych wygenerowanych
przez komputer. W badaniu wzięło udział 943 osób oraz wykorzystano ńŃŃŃ protokołów
stworzonych losowo. Okazało się, e na podstawie wska nika sabotowania, przy u yciu
regresji logistycznej, mo liwe było do ć dobre odró nienie danych rzeczywistych
od losowych. W przypadku kwestionariusza NEO-ŻŻI około 75% wszystkich wyników
została zakwalifikowana prawidłowo. Natomiast w przypadku ŻCZ-KT odsetek ten wyniósł
86%. Wynik ten jest do ć wysoki, je li we mie się pod uwagę, e w ród osób, które
odpowiadały na pytania NźO-FFI oraz FCZ-KT były takie które w rzeczywisto ci
odpowiadały losowo. Z drugiej strony w ród danych wygenerowanych losowo, w sposób
przypadkowy, mogły znale ć się takie, które do ć dobrze imitowały odpowiedzi człowieka
rozwa nie udzielaj cego swoich odpowiedzi.
Słowa kluczoweŚ wska nik sabotowania Cattella, kwestionariusze NEO-FFI oraz FCZ-KT

4. Maria Rafalak
Analizy IRT Neutralnego Kulturowo Testu Inteligencji Cattella CFT 20-R z my l
stworzenia komputerowego testu adaptacyjnego
W referacie zostan
dla zmiennych

przedstawione wyniki analiz IRT (item response theory) modelu

dychotomicznych

wykonane

na

danych

pochodz cych

z

próby

normalizacyjnej Neutralnego Kulturowo Testu Inteligencji Cattella (CFT 20-R).
Badania normalizacyjne zostały przeprowadzone w 2Ńń2 roku na ogólnopolskiej próbie
3201 osób dobranych ze względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia oraz miejsce
zamieszkania.
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Charakterystyki psychometryczne pozycji testowych (parametry trudno ci i dyskryminacji
oraz warto ć funkcji informacyjnej Żishera) zostan wyznaczone i zinterpretowane z my l
o potencjalnym wykorzystaniu pozycji testowych przy tworzeniu adaptacyjnej wersji
komputerowej narzędzia (CAT – computer adaptive testing). Dodatkowo przedstawione
zostan

analizy ŹIŻ (differential item functioning) wykonane metod

Mantel-Haenszel

dla dwóch grup wiekowychŚ 9-ń9 lat (młodzie ) oraz 2Ń-59 lat (doro li).
Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella CŻT 2Ń jest narzędziem słu cym do pomiaru
inteligencji płynnej. Jego pierwsza wersja ukazała się w ń978 roku i zdobyła uznanie w wielu
krajach europejskich. Wersja zrewidowana CFT 20-R została uzupełniona o zadania
zdecydowanie trudniejsze i w 2012 roku doczekała się polskiej normalizacji.
Metoda ta składa się z dwóch czę ci, z których ka da podzielona jest na cztery podtesty.
Ka dy

podtest

tworz

zadania

okre lonego

typuŚ

Serie,

Klasyfikacje,

Matryce

i Wnioskowanie topologiczne. Ka de zadanie ma charakter zamknięty i posiada jedn
prawidłow odpowied (do wyboru z pięciu dostępnych mo liwo ci). Wszystkie zadania
maj charakter bezsłowny.
CFT 20-R jest narzędziem szczególnie polecanym wszędzie tam, gdzie ocena inteligencji
płynnej jest istotna z punktu widzenia przewidywania dalszych osi gnięć jednostki.
żłówna idea adaptacyjnych testów komputerowych polega dobieraniu pozycji z ogólnej puli
(item bank) przy uwzględnieniu szacowanego na bie co nasilenia cechy psychologicznej
u osoby badanej. W ród zalet CAT nad standardowymi wersjami testów z pewno ci nale y
wymienić dostosowanie psychometrycznych wła ciwo ci pozycji do poziomu nasilenia cechy
u osoby badanej, skrócenie całkowitego czasu badania, poprzez ograniczenie liczby zada ,
jakie badany musi wykonać oraz ograniczenie niebezpiecze stw zwi zanych z „paleniem”
narzędzi, gdy ka dej osobie prezentowany jest inny zestaw zada , uzale niony od poziomu
jej cechy latentnej.
Wydaje się,

e nowoczesna psychometria, wykorzystuj c mo liwo ci, jakie daj

nam

współczesne komputery, będzie coraz czę ciej zmierzać w kierunku tworzenia testów
adaptacyjnych. Stworzenie elektronicznej wersji CFT 20-R wykorzystuj cej algorytmy CAT
mogłoby znacznie skrócić czas badania, jak równie uatrakcyjnić test dla osób badanych.
Byłoby to jedno z pierwszych na polskim rynku narzędzi słu cych do pomiaru inteligencji
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płynnej, które wykorzystuje najnowsze osi gnięcia techniki i jest ogólnodostępne
dla psychologów do wykorzystania w szerokim spektrum zastosowa .
Słowa kluczoweŚ analiza IRT, Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella (CFT 20-R)

5. Karolina żłogowska
Pomiar przywi zania w okresie pó nego dzieci stwa – adaptacja skali Security Scale
Zmiany zwi zane z rozwojem poznawczym, emocjonalnym i społecznym w okresie pó nego
dzieci stwa wpływaj

na charakter więzi przywi zaniowej pomiędzy dzieckiem i jego

rodzicami (Macobby, ń984). Wię ta nadal pozostaje wa na, jednak dominuj cego znaczenia
nabiera dostępno ć figury przywi zania, a nie jej blisko ć, na co zwracał uwagę ju Bowlby
(ń987). Pomiar przywi zania w tym

okresie wymaga stosowania odpowiednich

do mo liwo ci dziecka metod i jest tematem wartym eksploracji, szczególnie w wietle braku
doniesie

naukowych w literaturze polskiej. Celem wyst pienia jest zaprezentowanie

podej cia wykorzystuj cego metody kwestionariuszowe z podkre leniem wi

cych się

z jego stosowaniem mo liwo ci i ogranicze na przykładzie polskiej adaptacji skali Security
Scale autorstwa K.A. Kerns. Kwestionariusz umo liwia pomiar tego, w jaki sposób dzieci
spostrzegaj

relację z rodzicem (osobno matk , osobno ojcem) uwzględniaj c jego

dostępno ć, responsywno ć, a tak e mo liwo ć korzystania z niego w trudnym stresuj cym
momencie (rodzic jako bezpieczna przysta ). Badanie przeprowadzono na grupie
120 uczniów w wieku 9-ń2 lat. Wyniki zostan omówione i porównane z najnowszymi
doniesieniami z literatury anglojęzycznej.
Słowa kluczoweŚ przywi zanie, pó ne dzieci stwo, skala Security Scale

6. Marek Niezna ski
Zjawisko fałszywych rozpozna

w uj ciu teorii rozmytego

ladu. Program bada

z wykorzystaniem metod modelowania wielowymiarowego
Według teorii rozmytego ladu (fuzzy-trace theory), któr opracowali Charles J. Brainerd
i Valerie Ż. Reyna, za fałszywe rozpoznania nowych bod ców podobnych do rzeczywi cie
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prezentowanych, odpowiada przede wszystkim wydobycie tzw. ladu tre ciowego (gist
trace). Natomiast lad dosłowny (verbatim trace) prowadzi do stwierdzenia identyczno ci
ladu z rozpoznawanym bod cem. Teoria z powodzeniem wyja nia więc fałszywe
rozpoznania słów podobnych semantycznie (np. barwa – kolor), wydobyciem
tre ciowego przy braku dostępno ci

ladu

ladu dosłownego. Jednak fałszywe rozpoznania

dystraktora mog wyst pić tak e wskutek jego podobie stwa percepcyjnego do bod ca
docelowego (np. barwa – barka). W takim przypadku nie mo na mówić o wpływie
wydobycia ladu tre ciowego, który przechowuje jedynie wzorce semantyczne. W referacie
omówione zostan

mo liwo ci wyja nienia fałszywych rozpozna

bod ców podobnych

percepcyjnie bez odwoływania się do wpływu ladu tre ciowego.
W tych dociekaniach najbardziej przydatn metod analizy przebiegu procesu rozpoznawania
wydaje się być tzw. paradygmat wspólnego rozpoznawania (Conjoint Recognition) wraz
z opracowanym dla niego modelem pomiarowym (Stahl, Klauer, 2008, 2009). Model ten
postuluje istnienie szeregu latentnych procesów, które odpowiadaj za wykonanie zadania
rozpoznawania. Procesy te maj charakter pamięciowy i wi

się z wydobyciem ladów

dosłownych lub tre ciowych, a tak e charakter decyzyjny, który przejawia się
tendencyjno ci w odpowiadaniu.
Korzystaj c z tych metod analizy mo na zró nicować mechanizmy, które prowadz
do fałszywych rozpozna w przypadku podobie stwa semantycznego od procesów, które
prowadz

do błędów w rozpoznaniu wskutek podobie stwa percepcyjnego. źwentualne

wykazanie braku ró nic w parametrach modelu między warunkami semantycznego
i percepcyjnego podobie stwa stanowiłoby istotny problem dla teorii rozmytego

ladu

i wymagałoby rewizji niektórych spo ród jej zało e . W referacie nakre lony zostanie
program bada

empirycznych, którego podstawę stanowi

zaprezentowane rozwa ania

teoretyczne.
Słowa kluczoweŚ teoria rozmy lnego ladu, metody modelowania wielowymiarowego
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Sesja tematyczna nr 15: PSYCHOTERAPIA I PRACA KLINICZNA
Prowadz cyŚ
Agnieszka Popiel
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie

Wyst pieniaŚ
1. Agnieszka Zawadzka, Dorota Wysok
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Metapoznawczy model zaburze psychicznych oraz jego implikacje w praktyce
klinicznej
2. Emilia Rutkowska1, Bernadeta Lelonek-Kuleta2
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeci ski

2

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Podej cie poznawczo-behawioralne w pracy z pacjentami z problemem hazardu
– teoria i praktyka
3. Anna M. Ziółkowska1, Przemysław B bel2
1

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

2

Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie

Klasyfikacja behawioralnych technik leczenia fobii

4. Anna Brytek-Matera
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Wyst powanie

zachowa

ortorektycznych

u

pacjentek

od ywiania leczonymi ambulatoryjnie
5. Julita witalska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Perwersja w uj ciu analitycznym – studium przypadku
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z

zaburzeniami

6. Agnieszka Bo ek
Gabinet psychoterapeutyczny w Krakowie
Instytut Karola Wojtyły - Fundacja Naukowa
Portret pacjenta zgłaszaj cego si

do psychoterapeuty w du ym mie cie na

pocz tku XXI wieku

Streszczenia wyst pie Ś
1. Agnieszka Zawadzka, Dorota Wysok
Metapoznawczy model zaburze

psychicznych oraz jego implikacje w praktyce

klinicznej
Celem wst pienia jest przedstawienie kluczowych zało e
zaburze

metapoznawczego modelu

psychicznych oraz zastosowania go w praktyce klinicznej w

wietle terapii

metapoznawczej. Teoria metapoznawcza jest stosunkowo młodym podej ciem w rozumieniu
zaburze psychicznych. Terapia, która oparta jest o tę teorię bywa przypisywana do nurtu
tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych. Obecnie, znajduje ona coraz szersze
zastosowanie w leczeniu wielu zaburze , takich jak np. depresja, uzale nienia, zaburzenia
stresu pourazowego (PTSŹ), zaburzenia lęku uogólnionego (żAŹ) i psychozy (żrzesiuk,
2Ńńń). Jednym z głównych celów terapii metapoznawczej jest usunięcie dysfunkcjonalnego
stylu my lenia oraz kierowania uwag , który nazywany jest syndromem poznawczouwagowym (CAS) (Dragan, Źragan, 2Ńńń). Objawami charakterystycznymi wchodz cymi
w skład niniejszego syndromu s Ś nawracaj ce i nie daj ce się kontrolować my li,
pod postaci nieustannego zamartwiania się b d ruminacjiś fiksowanie uwagi na zagro eniu
(tzw. uwagowy styl monitorowania zagro enia)ś ograniczenia zasobów poznawczych
wynikaj ce z po więcania uwagi na ci gł

kontrolę zagro eniaś przejawianie zachowa

ukierunkowanych na radzenie sobie, które uniemo liwiaj
przekona

metapoznawczych i prowadz

zmianę nieadaptacyjnych

do utrzymywania się zaburze

emocjonalnych

(np. kontrolowanie my li, nieustanna potrzeba otrzymywania zapewnie , unikanie bod ców
stanowi cych zagro enie). Zdaniem autorów metapoznawczej teorii psychopatologii
(Mathews, Wells, 1994), syndrom poznawczo-uwagowy jest kluczowym mechanizmem
uczestnicz cym w powstawaniu i utrzymywaniu się objawów zaburze

emocjonalnych

(żrzesiuk, 2Ńńń). Jego występowanie hamuje procesy zdrowej i funkcjonalnej, odgórnej
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kontroli przetwarzania informacji o emocjach. Przyczynia się to do wydłu enia czasu trwania
dezadaptacyjnych reakcji oraz ich utrwalanie się. Tym samym, w prezentowanym ujęciu
zaburzenia emocjonalne odnosz się do poziomu ą wiadomych procesów i strategii radzenia
sobie powi zanych z przekonaniami poznawczymi" (za: Dragan, Dragan, 2011). W praktyce
klinicznej, oddziaływania psychoterapeutyczne ukierunkowane na likwidację syndromu
poznawczo-uwagowego (CAS) koncentruj
nad dysfunkcjonalnym

stylem

my lenia

się głownie na przywracaniu kontroli
oraz

rozwijaniu

umiejętno ci

efektywnej

samoregulacji. W trakcie terapii pomaga się pacjentowi kształtować nowe sposoby
zarz dzania uwag

oraz wspiera się go modyfikacji przekona

metapoznawczych,

stanowi cych przyczynę niekorzystnych wzorców my lenia (zaŚ żrzesiuk, 2Ńńń).
Słowa kluczoweŚ metapoznawczy model zaburze psychicznych, terapia metapoznawcza,
syndrom poznawczo-uwagowy

2. Emilia Rutkowska, Bernadeta Lelonek-Kuleta
Podej cie poznawczo-behawioralne w pracy z pacjentami z problemem hazardu - teoria
i praktyka
Celem wyst pienia jest prezentacja mo liwo ci wykorzystania podej cia poznawczobehawioralnego w pracy z osobami z problemem patologicznego hazardu. W pierwszej
kolejno ci przedstawimy podstawowe zagadnienia zwi zane z problematyk

hazardu,

a następnie koncepcje patologicznego hazardu w ujęciu poznawczo-behawioralnym.
W ramach tego podej cia skoncentrujemy się na koncepcji kanadyjskiego psychologa –
Profesora Roberta Ladouceura, w czasie wyst pienia zaprezentujemy jego autorskie podej cie
do prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej. Omówimy między innymi specyficzne
błędy poznawcze i my li automatyczne, które mog występować u osób graj cych w sposób
problemowy. W ostatniej czę ci przedstawić planujemy przykłady wykorzystania tego
podej cia w pracy z pacjentami.
Słowa kluczoweŚ hazard, terapia poznawczo-behawioralna
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3. Anna M. Ziółkowska, Przemysław B bel
Klasyfikacja behawioralnych technik leczenia fobii
Celem wyst pienia jest klasyfikacja behawioralnych technik wykorzystywanych w leczeniu
fobii. Zgodnie z definicj fobie oznaczaj do wiadczanie silnego strachu zwi zanego z pewn
klas

bod ców go wywołuj cych lub uporczywy lęk przed okre lonymi sytuacjami,

zdarzeniami lub przedmiotami, zwi zany z unikaniem przyczyn go wywołuj cych
i utrudniaj cy funkcjonowanie w społecze stwie. Cech

charakterystyczn

fobii jest to,

e reakcja strachu (i/lub lęku) jest zawsze nieproporcjonalna do zagro enia. Zgodnie
z podej ciem behawioralnym fobie maj charakter wyuczony. Terapia behawioralna fobii
koncentruje się na oduczeniu klienta nieprzystosowawczych reakcji za pomoc procesów
uczenia się. Przedstawione zostan

następuj ce techniki terapii behawioralnejŚ terapia

implozywna, zatapianie, systematyczne odwra liwianie, modelowanie uczestnicz ce,
wzmacnianie

i

wygaszanie.

Zaproponowana

klasyfikacja

behawioralnych

technik

wykorzystywanych w leczeniu fobii uwzględnia procesy uczenia, z których się wywodz oraz
prawa uczenia, stanowi ce mechanizm ich działania.
Słowa kluczoweŚ fobie, modelowanie uczestnicz ce, systematyczne odwra liwianie, terapia
implozywna, zatapianie

4. Anna Brytek-Matera
Wyst powanie zachowa

ortorektycznych u pacjentek z zaburzeniami od ywiania

leczonymi ambulatoryjnie
Istnieje stosunkowo niewiele informacji dotycz cych ortoreksji psychicznej, poniewa jest to
nowa koncepcja i nie posiada jednej powszechnie akceptowanej definicji ani kryteriów
diagnostycznych.
Celem bada

byłaŚ (ń) ocena rozpowszechnienia obsesji zdrowego jedzenia u kobiet

z diagnoz zaburze od ywiania, (2) analiza zwi zku między zachowaniami ortorektycznymi
a postawami

ywieniowymi i obrazem ciała u pacjentek z zaburzeniami od ywiania

leczonymi ambulatoryjnie. MetodyŚ W badaniach wzięło udział 48 pacjentek z diagnoz
jadłowstrętu psychicznego lub bulimii psychicznej oraz 5ń kobiet bez diagnozy zaburze
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od ywiania. rednia wieku wyniosła 22,94 lata (±3,89) w grupie klinicznej i 2ń,49 lat (±ń,83)
w grupie kontrolnej. W badaniach wykorzystano polsk adaptację kwestionariusza ORTO-15
(Brytek-Matera i in., 2014; Donini i in., 2005), kwestionariusz Postaw wobec Jedzenia EAT26 (Garner i in., ń982) oraz kwestionariusz do badania obrazu ciała MBSRQ (Cash, 2ŃŃŃ).
WynikiŚ U 3ń,25% kobiet z zaburzeniami od ywiania i 35,29% kobiet z grupy kontrolnej
występowały zachowania ortorektyczne. W grupie klinicznej ortoreksja psychiczna
negatywnie korelowała ze stosowaniem diety (r=-0,520; p<0,001), zachowaniami
bulimicznymi i zaabsorbowaniem jedzeniem (r=-0,356; p<0,05), zaabsorbowaniem nadwag
(r=-0,353; p<0,01), zorientowaniem na sprawno ć fizyczn

(r=-0,294; p<0,05) i ocen

własnej masy ciała (r=-0,307; p<Ń,Ń5). ŹyskusjaŚ Prezentowane wyniki bada poszerzaj
wiedzę w dziedzinie psychologii jedzenia i daj mo liwo ć wykorzystania jej w praktyce
klinicznej.
Słowa kluczoweŚ ortoreksja psychiczna, zaburzenia od ywiania

5. Julita witalska
Perwersja w uj ciu psychoanalitycznym – studium przypadku
Celem referatu jest prezentacja psychoanalitycznych koncepcji powstawania perwersji.
Zostan zaprezentowane trzy aktualnie obowi zuj ce paradygmaty w tym obszarze. Ka dy
z nich akcentuje rolę innych czynników i mechanizmów w powstawaniu tego zaburzenia.
Najobszerniej zostanie przedstawiony paradygmat relacyjny, podkre laj cy rolę niepowodze
rodowiska w opiece. Prowadz

one do deficytów w rozwoju self, kompensowanych

nadmiernym rozwojem sfery seksualnej. W tym ujęciu perwersja ma zapełnić braki self
i chronić przed dezintegracj i fragmentacj .
Ilustrację kliniczn będzie stanowił materiał pochodz cy z trzyletniej psychoterapii pacjenta
perwersyjnego.

U

pacjenta

dominuje

sadomasochistyczny

wzorzec

relacji

oparty

na całkowitym zniewoleniu drugiej osoby. Widoczna jest w tym wzorcu dehumanizacja
obiektu, który zostaje pozbawiony wszelkiej podmiotowo ci i decyzyjno ci, ma być jedynie
egzemplifikacj pragnie i woli drugiej osoby. Wzorzec ten ujawniał się w ka dej bliskiej
relacji pacjenta, szczególnie silnie manifestuj c się w sferze seksualnej. W relacji
terapeutycznej oprócz prób zniewalania terapeuty, pojawiała się ci gła potrzeba ekscytowania
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go. Wyst piło tak e perwersyjne u ycie psychoterapii, jako kamufla u dla zachowa
patologicznych, a nie jako metody ich leczenia.
Słowa kluczoweŚ perwersja, zaburzenia

6. Agnieszka Bo ek
Portret pacjenta zgłaszaj cego si

do terapeuty w du ym mie cie na pocz tku

XXI wieku
Zmiany zachodz ce we współczesnym

wiecie powoduj

zmiany w zapotrzebowaniu

na pomoc psychologiczn . W referacie przedstawiony zostanie portret klientów współcze nie
korzystaj cych z usług psychoterapeutów w du ym mie cie, w którym opisane będ m.in.
problemy, z jakimi się zgłaszaj , ich oczekiwania odno nie przebiegu i rezultatów terapii,
zapotrzebowanie na farmakoterapię, kanały kontaktu ze specjalist

oraz wyzwania,

przed jakimi stawiaj psychoterapeutów. W tym celu przeprowadzane s ustrukturowane
wywiady

z

psychoterapeutami

w

przewa aj cej

większo ci

z

wykształceniem

psychologicznym, z minimum kilkuletnim sta em zawodowym, pracuj cymi w jednym
z popularnych

paradygmatów

(psychodynamiczny,

systemowy,

psychoanalityczny,

poznawczo-behawioralny, humanistyczny) oraz przyjmuj cymi pacjentów w poradni zdrowia
psychicznego i/lub gabinecie prywatnym, głównie na terenie miasta Krakowa. Źo tej pory
przeprowadzono rozmowy z 33 terapeutami (K=25, M=8), w wieku od 29 do 58 lat (M=39),
ze rednim sta em zawodowym ńŃ lat, przyjmuj cymi od 5 do 3Ń pacjentów tygodniowo
(M=ń7). Badania będ kontynuowane, a uzyskane wyniki zostan zestawione z wynikami
najnowszych bada na temat stanu zdrowia psychicznego Polaków. Przeprowadzona zostanie
tak e

dyskusja

na

temat

jako ciowego

zapotrzebowania

społecznego

na

pomoc

psychologiczn i psychoterapię oraz dopasowania oczekiwa klientów do mo liwo ci ich
spełnienia w procesie psychoterapii.
Słowa kluczoweŚ pomoc psychologiczna, terapeuta, portret pacjenta z du ego miasta
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Sesja tematyczna nr 16: POMOC PSYCHOLOGICZNA
Prowadz cyŚ
Lidia Grzesiuk
Uniwersytet Warszawski

Wyst pieniaŚ
1. Olga B k
Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski
Efekty szkolenia studentów psychologii w zakresie udzielania informacji
zwrotnych klientom
2. Monika Biała
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Warszawie
Interwencja w diagnozie – do wiadczenia psychologa poradni psychologicznopedagogicznej
3. Paweł Holas
II Klinika Psychiatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Terapie oparte na uwa no ci, mechanizmy i skuteczno ć
4. Hubert Suszek, Rafał Styła, Lidia Grzesiuk, Krzysztof Krawczyk, Małgorzata
Rutkowska
Uniwersytet Warszawski
Aktualny obraz psychoterapii w Polsce. Wyniki ogólnopolskiej ankiety
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Olga B k
źfekty szkolenia studentów psychologii w zakresie udzielania informacji zwrotnych
klientom
Udzielanie informacji zwrotnych (IZ) po badaniu diagnostycznym jest obligacj

ujęt

w wytycznych dotycz cych wykonywania zawodu psychologa (Ustawa o zawodzie
psychologa i samorz dzie zawodowym psychologów, 2ŃŃń, Art. ń3) oraz w Kodeksie
etyczno-zawodowym psychologa PTP (1994, punkt 20).
Z bada własnych wynika, e wielu psychologów (39%) nie uczyło się zasad udzielania IZ
ani na studiach, ani po uzyskaniu dyplomu, chocia ponad 85% widzi potrzebę uczestniczenia
w takich szkoleniach.
W zwi zku z powy szym przygotowano 25 godzinny program szkolenia teoretycznopraktycznego. Przeprowadzono go w sze ciu grupach studentów 5-go roku psychologii
na przestrzeni 3 lat. W celu zbadania efektów szkolenia poproszono uczestników
o wypełnienie Ankiety na pocz tku i na ko cu szkolenia. Ankieta zawierała pytania
zamknięte i otwarte. Uzyskano wyniki dwukrotnego pomiaru od 93 osób. Czę ć osób
poproszono równie o wypełnienie ankiety po rozpoczęciu pracy zawodowej (trzeci pomiar,
dane w trakcie zbierania).
Prezentacja zawiera rezultaty dotycz ce przekona

i wiedzy oŚ często ci udzielania

informacji, obszarów tematycznych, których powinny dotyczyć, oceny trudno ci procedury
przekazywania IZ, głównych zasad, które powinny być stosowane oraz pozytywnych
i negatywnych skutków przekazania klientowi IZ.
Słowa kluczoweŚ efekty szkolenia, studenci psychologii
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2. Monika Biała
Interwencja w diagnozie – do wiadczenia psychologa poradni psychologicznopedagogicznej
Interwencja psychologiczna rzadko kojarzona jest z diagnoz . Tymczasem w psychologii
klinicznej dziecka (np. Zalewska, ń998) uwa a się,

e trudno jest oddzielić diagnozę

od terapii. Według K. Stemplewskiej- akowicz (2Ńńń) ka da diagnoza jest interwencj .
wiadomo ć tego faktu jest niezmiernie wa na w przypadku diagnostów poradni
psychologiczno-pedagogicznych, którzy jako psycholodzy „pierwszego kontaktu” stykaj się
z bardzo ró norodnymi problemami zgłaszanymi (ujawnianymi) przez dzieci i ich rodziny.
Badanie psychologiczne jest interwencj , ingerencj

w

ycie dziecka i danej rodziny,

niezale nie od tego czy rodzina sama zgłosiła się po pomoc do psychologa czy została
skierowana przez inn osobę/instytucję. Psycholog przeprowadzaj c diagnozę psychologiczn
oddziałuje w okre lony sposób na osobę badan , a tak e jej najbli sze otoczenie. Musi te
pamiętać,

e w zale no ci od posiadanych kompetencji kontakt ten mo e być bardziej

lub mniej pomocny dla dziecka i jego rodziny. Nale y tu więc równie
do kontekstu odpowiedzialno ci gdy diagnoza jest z ni
2Ńńń). Zmiany w wyniku diagnozy mog

odwołać się

ci le zwi zana (Chrz stowski,

być zwi zane z wynikiem samego badania

(zalecenia sformułowane w opinii/orzeczeniu i przekazane dziecku i rodzinie), jak i samym
procesem diagnostycznym (np. przemy lenia rodzica podczas zbierania wywiadu).
Z do wiadcze

psychologa poradni psychologiczno-pedagogicznej wynika, i interwencja

psychologiczna przeprowadzana w poradni o wiatowej jest obecna na ka dym etapie
diagnozy i mo e dotyczyćŚ dziecka i jego rodziców/opiekunów prawnych, poszczególnych
członków rodziny oraz innych osób z otoczenia dziecka – głównie nauczycieli. Warto dodać,
e przeprowadzaj c interwencję psychologiczn psycholog, w okre lonych sytuacjach, staje
te w obliczu konieczno ci podejmowania działa prawnych.
Słowa kluczoweŚ interwencja psychologiczna, diagnoza psychologiczna, psycholog poradni
psychologiczno-pedagogicznej
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3. Paweł Holas
Terapie oparte na uwa no ci, mechanizmy i skuteczno ć
Uwa no ć opisywana jest jako „szczególny rodzaj uwagiŚ wiadomej, skierowanej na obecn
chwilę i nieos dzaj cej” (Kabat-Zinn, 1994). W ostatnich dwóch dekadach obserwuje się
znaczny wzrost zainteresowania uwa no ci i programami terapeutycznymi opartymi na niej
w leczeniu zaburze psychicznych i psychosomatycznych.
W ród terapii opartych na uwa no ci (MBT), obok prototypowego Programu Redukcji Stresu
Opartego na Uwa no ci (MBSR), szczególne miejsce zajmuje Terapia Poznawcza Oparta
na Uwa no ci (MBCT), ze względu na udokumentowan

skuteczno ć w zapobieganiu

nawrotom depresji. W przeciwie stwie do terapii poznawczej, w MBT nacisk kładzie się nie
tyle na modyfikacji tre ci my lenia, co na zmianę procesu my lenia i relacji z własnymi
prze yciami powoduj cymi cierpienie. Wyniki metaanaliz wskazuj , e MBT zmniejszaj
objawy lękowe i depresyjne oraz poprawiaj wska niki dobrostanu. Podczas referatu obok
omówienia mechanizmów działania, zało e

i wyników bada

nad MBT zostan

przedstawione wstępne wyniki bada własnych nad skuteczno ci MBCT w zaburzeniach
emocjonalnych.
Słowa kluczoweŚ uwa no ć, terapie oparte na uwa no ci

4. Hubert Suszek, Rafał Styła, Lidia Grzesiuk, Krzysztof Krawczyk, Małgorzata
Rutkowska
Aktualny obraz psychoterapii w Polsce. Wyniki ogólnopolskiej ankiety
Zespół Bada nad Integracj Psychoterapii (ZBIP) Katedry Psychopatologii i Psychoterapii
Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadził badanie, które objęło
ń838 osób deklaruj cych prowadzenie psychoterapii. Z wiedzy autorów wynika, e jest to
największe jak dotychczas badanie dotycz ce polskich psychoterapeutów. Skonstruowano
ankietę, która rozesłano drog internetow do kilku tysięcy osóbŚ (ń) członków towarzystw
psychoterapeutycznych, o rodków psychoterapii, poradni, szpitali, uczelni, (2) na adresy
e-mailowe

osób

ogłaszaj cych

się

w

(3) u ytkowników portali społeczno ciowych.
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internecie

prowadz cych

psychoterapięś

W trakcie wyst pienia zostan

przedstawione wyniki dotycz ce osób prowadz cych

psychoterapię, które daj odpowiedzi na takie pytania jakŚ (ń) z jakich szkół psychoterapii
korzystaj , (2) jakie formy psychoterapii prowadz , (3) czy stosuj metody wybranej szkoły
lub metody integracyjne, eklektyczne, (4) jakie odbyli szkolenia i jakie posiadaj certyfikaty,
(5) z jakimi kategoriami pacjentów pracuj , (6) czy i z jakiego typu superwizji korzystaj ,
(7) w jakich miejscach/instytucjach prowadz psychoterapię (8) jakie s ich inne formy
aktywno ci zawodowej, (9) na ile prowadzenie psychoterapii jest dla nich satysfakcjonuj ce.
Słowa kluczoweŚ psychoterapia, badania psychoterapeutów
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Sesja tematyczna nr 17: WOKÓŁ NARRACJI
Prowadz cyŚ
Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Uniwersytet Warszawski

Wyst pieniaŚ
1. Agnieszka Mielniczuk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Żantazja w teorii i badaniach polskich pionierów psychologii. Źylematy czy
inspiracje?

2. Mariola Paruzel-Czachura
Instytut Psychologii, Uniwersytet l ski w Katowicach
Wertykalna spójno ć moralna – doniesienie z trzech bada
3. Małgorzata Ch dzy ska
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Wzorce aktywno ci w narracjach rodzinnych – tworzenie wspólnoty znacze
4. Marta Piwowarczyk
Instytut źkspertyz S dowych w Krakowie
Wpływ płci i rodzaju na wspomnienia autobiograficzne
5. Małgorzata Puchalska-Wasyl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Źialog z sob ? O typach wyobra onych rozmówców
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Agnieszka Mielniczuk
Żantazja w teorii i badaniach polskich pionierów psychologii. Źylematy czy inspiracje?
Psychologiczne rozwa ania na temat fantazji ewoluowały, podobnie jak i w przypadku innych
zjawisk psychicznych, od spekulacji teoretycznych, typowych dla psychologii racjonalnej
po próbę eksperymentalnego zbadania fenomenu. W psychologii przednaukowej fantazja
traktowana była dwojakoŚ z jednej strony uwa ano j za wa ny (lub wręcz nieodzowny)
element procesu twórczego, z drugiej za
do zniewie ciało ci,

osłabienia

siły

woli,

za cechę typowo kobiec , prowadz c
a

nawet

do

niezdolno ci

poprawnego

funkcjonowania w realnym wiecie. Pewna grupa XIX-wiecznych pedagogów traktowała j
jako czynnik hamuj cy prawidłowy rozwój dziecka. Ta postawa została przejęta przez
rodziców, którzy upatrywali w skłonno ciach fantazjowania u dziecka pewnej formy jego
upo ledzenia. W tej sytuacji dopiero rozwój psychologii naukowej stworzył warunki
dla pogłębionej refleksji i bada nad fantazj . Zagadnieniem tym zajęli się polscy pionierzy
psychologii stawiaj c podstawowe pytania na jej temat (czym jest, jaka jest jej rola w rozwoju
psychicznym jednostki, jaki jest jej wpływ na zachowanie człowieka). W polskiej literaturze
naukowej o fantazji pisali zarówno psychologowie jak i pedagodzy. Zajmowano się głównie
wyja nieniem celu fantazjowania przez człowiekaŚ postrzegano j jako formę zaspokajania
potrzeb uczuciowych. W pierwszej połowie XX wieku na temat fantazji wypowiadali się tacy
badacze jak M. Odrzywolski, H. Sternbach, S. Baley oraz J. Zawirska. Ich prace bynajmniej
nie rozstrzygnęły w tpliwo ci co do mechanizmu i natury fantazji oraz jej zwi zku z innymi
procesami psychicznymi. Niew tpliwie najwa niejsze badania w tym okresie przeprowadziła
ź. Markinówna oddzielaj c fantazję od wyobra ni jako dyspozycji do wyobra e
pochodnych. Niestety, skromny, lecz interesuj cy dorobek polskich badaczy nad fantazj nie
był rozwijany po drugiej wojnie wiatowej.
Słowa kluczoweŚ fantazja, polscy pionierzy psychologii
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2. Mariola Paruzel-Czachura
Wertykalna spójno ć moralna – doniesienie z trzech bada
Psychologowie próbuj c rozwi zać problem ró norodno ci naszych zachowa zadaj często
pytanie o spójno ć zachowa

moralnych ( ylicz, 2ŃńŃ). Spójno ć ta mo e przybierać

m.in. formę spójno ci wertykalnej (w dotychczasowych badaniach zwi zanej najczę ciej
z zachowaniami i pogl dami, np. Źarley, Batson, ń973). Naukowcy wskazuj

na wagę

ponownego podjęcia problemu spójno ci wertykalnej z uwzględnieniem emocji (Haidt, 2ŃŃńś
Koenigs, 2007; Smilansky, 2009; Huebner, Dwyer, Hauser, 2009; Tyszka, 2010). Autorka
przedstawi wyniki ogólne z trzech bada empirycznych, przeprowadzonych na ró norodnych
próbach młodych dorosłych, maj cych na celu zbadanie s dów moralnych na temat
moralno ci osób o wysokiej i niskiej spójno ci wertykalnej, czyli spójno ci między
zachowaniami, pogl dami oraz emocjami. W badaniu ń (N=33, studenci medycyny
pochodz cy z źuropy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Afryki, w tym 7 kobiet,
redni wiek 22,33ś SŹ=3,68) i badaniu 2 (N=238, studenci z całej Polski, w tym
129 mę czyzn, redni wiek 2Ń,47ś SŹ=3,32) młodzi doro li oceniali 32 hipotetyczne sytuacje
prezentuj ce spójno ć i niespójno ć wertykaln między zachowaniem, emocjami i pogl dami.
Badania potwierdziły, i za najbardziej moraln uznano osobę spójn moralnie pod względem
pozytywnymŚ pozytywne zachowanie według ogólnie uznanych norm i zgodne z nim emocje
oraz pogl dy (test Żriedmana). Badanie 3 o charakterze eksperymentalnym (N=357, studenci,
uczniowie szkół policealnych i techników na terenie l ska, w tym ń82 kobiety, redni wiek
2ń,29ś SŹ=ń,7Ń), w którym ka dy uczestnik czytał tylko jedn z ró nych hipotetycznych
sytuacji przedstawianych w poprzednich badaniach, potwierdziło uzyskane wcze niej wyniki
(test Kruskala-Wallisa). Okazuje się więc, i informacje o emocjach i pogl dach drugiej
osoby maj istotny wpływ na ocenę jej moralno ci. Co więcej, mimo naszego pochodzenia
i religijno ci, mamy podobne pogl dy na temat tego, co to znaczy „być moralnym”.
Przykładowo, dla badanych lepiej jest zdradzić partnera, ałować i uwa ać, e zdrada jest zła
ni nie zdradzić, ale mieć tak pokusę i dopuszczać zdradę we własnym systemie warto ci.
Słowa kluczoweŚ psychologia moralno ci, etyka, spójno ć wertykalna, moralno ć
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3. Małgorzata Ch dzy ska
Wzorce aktywno ci w narracjach rodzinnych – tworzenie wspólnoty znacze
Praca miała na celu badanie kształtowania się wzorców aktywno ci, jako składnika systemu
wiedzy podzielanej przez członków rodziny (zwanego rodzinn narracj czy etosem). źtos
rodzinny definiuje się jako wspólny zasób wiedzy wytworzony w toku codziennych
interakcji. Jest to specyficzny system znacze , pozwalaj cy w okre lony sposób spostrzegać
i interpretować rzeczywisto ć oraz yć w odniesieniu do tego jej rozumienia (Źryll, Cierpka,
ń996). Celem pracy było poszukiwanie podobie stw między członkami rodziny w sposobach
mówienia o aktywno ci, które odzwierciedlaj się w specyficznych wzorcach, konstrukcjach
językowych o okre lonych funkcjach semantycznych. Pozwala to prze ledzić proces
socjalizacji dzieci i upodabniania się oraz ró nicowania innych członków rodziny wraz z jej
rozwojem.
Materiał empiryczny stanowiły opowie ci na temat ycia rodzinnego, uzyskane w wyniku
przeprowadzenia czę ciowo kierowanych wywiadów narracyjnych ze wszystkimi członkami
rodzin, pozostaj cych na czterech etapach rozwojuŚ młode mał e stwa, rodziny z dziećmi
w młodszym wieku szkolnym, rodziny z adolescentami oraz starsze mał e stwa w fazie
porodzicielskiej (ł cznie ń74 teksty). Metodologię analizy tekstów pod k tem wzorców
aktywno ci oparto o wiedzę z zakresu semantyki językoznawczej na temat wła ciwo ci
struktury predykatowo-argumentowej (opisuj cej działania podmiotu), w jej warstwie
logiczno-semantycznej. Pozwoliło to na skonstruowanie portretu semantyki języka działa ,
co na

poziomie

operacyjnym

zaowocowało

powstaniem

wska ników

językowych

odnosz cych się do opisów aktywno ci i sposobów generowania tekstu (Ch dzy ska, 2012).
Stwierdzono, e ogromna większo ć charakterystyk aktywno ci ma charakter etosowy –
występuj

podobie stwa w ród członków tej samej rodziny, przy jednoczesnym

zró nicowaniu pomiędzy rodzinami. żłównym problemem bada

było ledzenie procesu

upodabniania się dzieci do rodziców. W tym zakresie zidentyfikowano wymiary
charakterystyk aktywno ci, które przekazywane s

dzieciom w fazie rodzicielskiej

wcze niejszej (z dziećmi w wieku młodszym szkolnym) lub pó niejszej (z adolescentami).
Zidentyfikowano równie takie wymiary, które zwi zane s silnie z rol w rodzinie (rola
dziecka b d rodzica, rola kobiety lub mę czyzny). Prezentowana praca jest propozycj
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cało ciowej analizy charakterystyk aktywno ci na podstawie sposobów jej reprezentacji
językowej, w oparciu o zastosowanie kategorii semantyczo-logicznych języka działa .
Słowa kluczoweŚ wzorce aktywno ci, narracje rodzinne

4. Marta Piwowarczyk
Wpływ płci i rodzaju na wspomnienia autobiograficzne
Prezentowane badanie dotyczy zwi zku tre ci i struktury wyrazistych wspomnie
autobiograficznych z płci biologiczn i psychologiczn badanych. Według teorii schematu
rodzaju Sandry Bem, schematy Ja dotycz ce płci powstaj w procesie socjalizacji. Na ich
kształtowanie się wpływaj zarówno społeczne definicje kobieco ci i męsko ci, jak i wpływ
najbli szego otoczenia. Równocze nie, jak opisuje rozwojowa społeczno-kulturowa teoria
powstawania

pamięci

autobiograficznej,

praktyki

na tworzenie się kompetencji zwi zanych z pamięci

socjalizacyjne
autobiograficzn

istotnie

wpływaj

(Nelson, Żivush,

2004).
Poniewa schematy Ja pełni istotn rolę w przetwarzaniu informacji, w badaniu postawiono
hipotezę, i schematy Ja dotycz ce płci będ odgrywały wa n rolę tak e dla pamięci
autobiograficznej.

Źotychczasowe

autobiograficznej zwi zane z płci

badania

wskazywały

na

ró nice

biologiczn , brak było jednak bada

w

pamięci

dotycz cych

występowania ró nic ze względu na płeć psychologiczn . Postawione hipotezy zakładały
ró nice w występowaniu we wspomnieniach motywów okre lanych jako sprawczo ć
(agency) i współbycie (communion), opisywanych w literaturze jako przypisywane
odpowiednio mę czyznom i kobietom (McAdams, ń993) w zale no ci od stopnia
identyfikacji badanych z cechami kulturowo spostrzeganymi jako męskie lub kobiece. W
zwi zku ze zmieniaj cymi się wzorcami socjalizacji dziewcz t i chłopców spodziewano się
równie ró nic między obiema grupami wiekowymi.
W badaniu wzięło udział 86 osób dorosłychŚ 46 kobiet i 4Ń mę czyzn, nale cych do dwóch
grup wiekowych: 20-30 lat oraz 45-6Ń lat. Ka dy z uczestników indywidualnie opisywał trzy
wyraziste wspomnienia oraz wypełniał Inwentarz Ról Płciowych autorstwa Sandry Bem.
Tre ć wspomnie

autobiograficznych została poddana analizie pod k tem tematów

sprawczo ci i współbycia oraz innych charakterystyk ich formy (m.in. długo ci,
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szczegółowo ci, występowania innych osób). Uzyskane dane czę ciowo potwierdziły
postawione hipotezy. Wyniki wskazały na pewne ró nice zwi zane z zarówno płci ,
jak i rodzajem osób badanych. We wspomnieniach mę czyzn, w porównaniu z kobietami,
czę ciej występowały motywy sprawczo ci (oraz jego podtypówŚ własnego rozwoju
i rywalizacji). Występowanie motywów sprawczo ci oraz rywalizacji było skorelowane
pozytywnie z wynikiem na skali męsko ci w inwentarzu BSRI zarówno w przypadku kobiet,
jak i mę czyzn. Źla motywów współbycia tak e uzyskano istotn ró nicę między płciami.
Stwierdzono równie istotne ró nice między dwiema grupami wiekowymi.
Słowa kluczoweŚ pamięć autobiograficzna, wspomnienia wyraziste, ró nice płciowe, płeć
psychologiczna, gender

5. Małgorzata Puchalska-Wasyl
Źialog z sob ? O typach wyobra onych rozmówców
Podstaw teoretyczn prezentowanych bada jest koncepcja dialogowego Ja Hermansa. W jej
wietle dialogowe Ja to dynamiczna organizacja wielu względnie autonomicznych pozycji Ja
(dostępnych człowiekowi punktów widzenia) obecnych w wyobra onej przestrzeni umysłu,
obdarzonych głosami i splecionych we wzajemnych relacjach, na podobie stwo relacji
społecznych. Źialog wewnętrzny to prowadzony w wyobra ni dialog między ró nymi
dostępnymi osobie punktami widzenia. Człowiek mo e przyjmować wiele ró nych punktów
widzenia, a ka dy z nich mo e reprezentować albo jak

osobist

perspektywę, albo

perspektywę innej osoby. W tym kontek cie mo na postawić kilka pyta Ś Jakie punkty
widzenia s zwykle wybierane na rozmówców w wewnętrznych dialogach? Czy jest co , co je
ł czy? Jakie kryterium mogłoby stanowić podstawę ich typologii? Pytania te mo na
sprowadzić do jednego pytania badawczegoŚ Jakie s

(je li istniej ) podstawowe typy

wewnętrznych rozmówców? Zaprezentowane zostan wyniki trzech bada . Badanie ń miało
na celu identyfikację podstawowych typów wyobra onych rozmówców. Wzięło w nim udział
63 respondentów (3ń kobiet i 32 mę czyzn), którzy opisali ł cznie 649 wewnętrznych
rozmówców. Ustalono 4 emocjonalne typy wyobra onych interlokutorówŚ Oddany Przyjaciel,
Ambiwalentny Rodzic, Źumny Rywal i Bezradne Źziecko. Źwa następne badania miały
na celu

empiryczn

weryfikację

wstępnej

typologii

wewnętrznych

rozmówców

zaproponowanej jako rezultat Badania ń. W Badaniu 2 uczestniczyło 98 osób (49 kobiet
664

i 49 mę czyzn), natomiast w Badaniu 3 wzięło udział ńń4 osób (55 kobiet i 59 mę czyzn).
We wszystkich trzech badaniach nazwy wewnętrznych rozmówców generowane były jako
dane jako ciowe, następnie zostały one skwantyfikowane poprzez odniesie do standardowego
zestawu terminów afektywnych i jako afektywny wzorzec poddane analizie skupie . Badanie
2 czę ciowo potwierdziło wstępnie zaproponowan

typologię, natomiast Badanie 3

potwierdziło j w pełni.
Słowa kluczoweŚ wewnętrzny dialog, wyobra ony dialog, wewnętrzny rozmówca,
wyobra ony rozmówca, dialogowo ć
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Sesja tematyczna nr 18: WOKÓŁ PROBLźMATYKI ZŹROWIA I CHOROBY

Prowadz cyŚ
Małgorzata A. Basi ska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wyst pieniaŚ
1. Lidia Cierpiałkowska1, Helena S k1, 2
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

2

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Zasoby i czynniki ryzyka jako predyktory poczucia zdrowia u osób
z zaburzeniami psychicznymi i bez zaburze psychicznych
2. Katarzyna Czekierda1, Anna Gancarczyk1, Aleksandra Łuszczy ska2, 3
1

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

2

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie

3

University of Colorado

Zwi zki pomi dzy poczuciem i sensu i znaczenia w yciu a wska nikami zdrowiaŚ
systematyczny przegl d bada
3. Jadwiga Berezowska-Pogo
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie
Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej REMED w Krakowie
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Ratownicza Stacja żórnictwa Otworowego w Krakowie
Komercjalizacja i depersonalizacja usług medycznych powodem kryzysu w ród
pacjentów i personelu szpitali – interwencja kryzysowa etycznym post powaniem
z wyboru i konieczno ci
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4. Anita Majchrowska1, Włodzimierz Pi tkowski1, 2
1

Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2

Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Socjologia i psychologia – zakres współpracy w obszarze zdrowia i choroby
5. Bo ena Listkowska
Instytut Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Koncepcja mierci i jej do wiadczenia we współczesnej filozofii polskiej

Streszczenia wyst pie Ś
1. Lidia Cierpiałkowska, Helena S k
Zasoby i czynniki ryzyka jako predyktory poczucia zdrowia u osób z zaburzeniami
psychicznymi i bez zaburze psychicznych
Analizy teoretyczna i badaniach empiryczne wykazuj , e zasoby i czynniki ryzyka odrywaj
istotn rolę w procesach zdrowia (Antonovsky, 1995; Hobfoll 2002; Sęk 2Ńń2). W artykule
odnosimy zasoby i czynniki ryzyka do radzenia sobie ze stresem

yciowym. Zasoby

uznajemy za wła ciwo ci jednostki, grup i relacji społecznych, rodowiska i kultury, które
wyró niaj

się cech

funkcjonaln

polegaj c

na mo liwo ci uniknięcia stresorów

i/lub usprawnienia radzenia sobie z wymaganiami celem zachowania zdrowia. Czynniki
ryzyka jako te wła ciwo ci, które mog

warunkować i zwiększać prawdopodobie stwo

zaburze psychicznych. Z bada nad mechanizmami utrzymywania zdrowia mo emy te
wnioskować o tym,

e skuteczno ć radzenia sobie z obci eniami zale y od wiedzy

i wiadomo ci posiadanych zasobów i działaj cych czynników ryzyka.
Celem prowadzonych bada było okre lenie poziomu tej wiadomo ci i jej zró nicowania
w grupie osób zdrowych i w grupie z rozpoznaniem zaburze psychicznych. Badano tak e
czynniki demograficzne, oraz cechy przebiegu i terapii zaburze oraz kontaktów rodzinnych.
W badaniach uczestniczyło ogółem 2ŃŃ osób (ńŃŃ osób bez zaburze i ńŃŃ z zaburzeniami),
w wieku od 20 do 54 lat, o ro nym poziomie wykształcenia.
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Źo bada zastosowano swobodn aktywizację oceny własnych zasobów i czynników ryzyka,
skalę subiektywnej oceny aktualnego stanu zdrowia, metryczkę dotycz c

danych

demograficznych, rodzinnych i przebiegu zaburze . W badaniach wykorzystano tak e
eksperymentaln

wersję kwestionariusza do badania zasobów S. Hobfolla w adaptacji

i opracowaniu Źudka, żryszczy skiej i Koniarka (2ŃŃ6, 2Ńń2). W analizie wyników
zastosowano ogólny podział zasobów i czynników ryzyka na Wewnętrzne (podmiotowe),
Zewnętrzne i Relacyjne.
Wyniki analiz przynosz nowe, ciekawe dane na temat badanych zjawisk ich zró nicowania
i innych zale no ci w badanych grupach.
Słowa kluczoweŚ zasoby, czynniki ryzyka, radzenie sobie ze stresem yciowym

2. Katarzyna Czekierda, Anna Gancarczyk, Aleksandra Łuszczy ska
Zwi zki pomi dzy poczuciem sensu i znaczenia w

yciu a wska nikami zdrowiaŚ

systematyczny przegl d bada
Prezentowany systematyczny przegl d bada
poczuciem sensu i znaczenia w
zdrowia. Zastosowano

sprawdza istnienie zwi zku pomiędzy

yciu a obiektywnymi i subiektywnymi wska nikami

metodologię systematycznego przegl du bada . Ostatecznie

z 747 artykułów wyłoniono 49, które dotyczyły bada nad zwi zkami pomiędzy poczuciem
sensu i znaczenia w yciu a obiektywnymi i subiektywnymi wska nikami mierz cymi stan
zdrowia (zawieraj cymi miary postrzeganego ogólnego zdrowia, często ci i intensywno ci
symptomów chorobowych, zachowa ryzykownych oraz prozdrowotnych oraz miertelno ci).
Badania ródłowe zawierały dane pochodz ce od 43 Ń78 uczestników, w tym zdrowych
39 939 oraz 3 ń39 chorych, w szczególno ci na raka (ń963 osób). W wyniku
przeprowadzonego przegl du stwierdzono istnienie pozytywnych zwi zków pomiędzy
istniej cym i szukanym sensem i znaczeniem

ycia a zdrowiem badanych. Pozytywny

zwi zek pomiędzy zmiennymi stwierdzono w 37/4Ń badaniach sprawdzaj cych postrzegane
ogólne zdrowie, w 9/ńŃ badaniach sprawdzaj cych zachowania ryzykowne, w 2/2 badaniach
sprawdzaj cych

miertelno ć

i

w

3/3

badaniach

zajmuj cych

fizjologicznymi. Przeprowadzony przegl d wskazuje na następuj c
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sie

symptomami

zale no ć pomiędzy

badanymi zmiennymiŚ im wy szy poziom poczucia sensu i znaczenia w yciu tym wy sze
wska niki subiektywnego i obiektywnego zdrowia.
Słowa kluczoweŚ poczucie sensu, wska niki zdrowia

3. Jadwiga Berezowska-Pogo
Komercjalizacja i depersonalizacja usług medycznych powodem kryzysu w ród
pacjentów i personelu szpitali – interwencja kryzysowa etycznym post powaniem
z wyboru i konieczno ci
Technicyzacja i komercjalizacja, zwi zane z reformami Narodowego Żunduszu Zdrowia,
depersonalizacja i niebywałe przyspieszenie w lecznictwie – powoduj

nieuchronne

zagubienie tak pacjentów, jak i personelu słu by zdrowia, zagra aj etyczno ci postępowania
medycznego i skutkuj narastaniem reakcji kryzysowych. W takiej sytuacji zredukowanie
ryzyka kryzysu, zmniejszenie poczucia bezradno ci, zwiększenie poczucia kontroli
u pacjenta, osi gane dzięki interwencji kryzysowej w trakcie krótkich hospitalizacji
nakierowanych na interwencję medyczn , staje się wła ciwie główn mo liw form pomocy.
Źłu sze oddziaływanie jest często mo liwe dopiero w opiece ambulatoryjnej. Wa ne jest
więc ł czenie interwencji biomedycznej i psychologicznej, wymagaj ce od psychologa –
interwenta kompleksowej wiedzy medycznej, dotycz cej samego przebiegu choroby,
czynników ryzyka, konieczno ci wprowadzenia zmian w dotychczasowe funkcjonowanie,
znajomo ci sposobów leczenia, szczegółów zwi zanych z badaniami i zabiegami, jakim
pacjent będzie musiał się poddać, pomocy przy podejmowaniu decyzji wyra enia na nie
zgody. Akcentuje się umiejętno ć jasnego i dostosowanego do poziomu percepcji pacjenta
wyja niania istoty procesu leczenia i sposobu poruszania się w labiryntach słu by zdrowia.
Rosn wymagania w stosunku do psychologa, pracuj cego w szpitalu wielospecjalistycznym
bez oddziału psychiatrycznego i z okrojonym do maksimum personelem psychologicznym,
a interwencja kryzysowa nakierowana być musi tak e w kierunku sfrustrowanego personelu,
tak medycznego, jak administracyjnego szpitala.
Słowa kluczoweŚ etyka postępowania medycznego, komercjalizacja i depersonalizacja usług
medycznych
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4. Anita Majchrowska, Włodzimierz Pi tkowski
Socjologia i psychologia – zakres współpracy w obszarze zdrowia i choroby
Celem pracy jest identyfikacja zakresu konwergencji socjologii i psychologii, ze zwróceniem
uwagi na te obszary, które s szczególnie wa ne w analizie zjawisk zwi zanych ze zdrowiem
i chorob człowieka. Socjokulturowe uwarunkowania zdrowia ju kilkadziesi t lat temu
uczyniły nauki o zachowaniu partnerem medycyny w procesie skutecznej profilaktyki oraz
diagnozowania i leczenia wielu chorób. Holistyczne koncepcje zdrowia (np. koncepcja
ła cucha etiologicznego S. Grahama, teoria Pól Zdrowia M. Lalonda czy te

Mandala

Zdrowia) pokazuj , jak bardzo zró nicowane i wieloczynnikowe s zale no ci pomiędzy
jednostk , jej zdrowiem i rodowiskiem, w którym yje.

wiatowa Organizacja Zdrowia,

definiuj c zdrowie jako dobrostan bio-psycho-społeczny zwróciła uwagę na trzy obszary
niezbędne do zachowania homeostazy zdrowia (biologiczny, psychiczny i społeczny),
jednocze nie wskazuj c na trzy dyscypliny, których partnerski udział jest niezbędny
dla budowania kompletnej wiedzy o zdrowiu i jego uwarunkowaniach. Medycyna,
psychologia i socjologia – to dziedziny, których współpraca jest niezbędna dla efektywnego
działania na rzecz zdrowia jednostkowego i społecznego. Taki model współpracy
interdyscyplinarnej pomiędzy naukami humanistycznymi zainteresowanymi badaniem
zdrowia, choroby i medycyny został w 2ŃŃ8 roku zaproponowany przez lubelski o rodek
naukowy dla potrzeb współpracy socjologii i antropologii medycyny.
Pomimo odrębnych pól badawczych socjologii i psychologii stosunkowo łatwo udaje się
odnale ć w tych naukach zakresy wspólnych zainteresowa

dotycz cych problematyki

zdrowotnej. Najwa niejszy obszar oczekiwanej współpracy to problematyka stresu
psychospołecznego.

Bogata

literatura

w

tym

zakresie,

zarówno

psychologiczna

jak i socjologiczna dowodzi, jak daleki jest zwi zek pomiędzy warunkami ycia społecznego,
do wiadczanym stresem a stanem zdrowia człowieka. Wsparcie społeczne i jego wpływ
na zdrowie – to kolejny obszar niezbędnej współpracy pomiędzy socjologi a psychologi .
Systemy wsparcia społecznego, które wpisuj się w strukturę współczesnego społecze stwa
s

jednym z istotniejszych elementów strategii radzenia sobie w kryzysie. St d te

konsekwencje wsparcia (psychospołeczne czy te zdrowotne) s przedmiotem bada zarówno
psychologii, socjologii, jak i innych nauk o zdrowiu. Kolejne identyfikowane obszary
dla kooperacji socjologii i psychologii to problematyka interakcji pomiędzy lekarzem
a pacjentem i jej psychoterapeutyczne konsekwencje oraz psychospołeczne uwarunkowania
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zdrowia i choroby okre lane terminem socjopsychosomatyka. Współpraca badawcza
socjologii i psychologii w wymienionych wy ej zagadnieniach przyczynić się mo e
do pogłębionej ich eksploracji, co z kolei daje szansę na praktyczn aplikację uzyskanej w ten
sposób wiedzy w obszarze zdrowia i choroby.
Słowa kluczoweŚ konwergencja socjologii i psychologii, socjokulturowe uwarunkowania
zdrowia

5. Bo ena Listkowska
Koncepcja mierci i jej do wiadczenia we współczesnej filozofii polskiej
Celem referatu jest przedstawienie dwóch aspektów problematyki

mierciŚ ń)

mierci

jako faktu (zdarzenia), którego podmiotem jest człowiek, 2) do wiadczenia tego faktu przez
podmiot i przez jego otoczenie społeczne. Rozpatruj c mierć w pierwszym aspekcie,
zapytamy, czy stanowi ona ostateczny kres istnienia człowieka czy te zmianę jego formy,
a tak e czy ma jaki – a je li tak, to jaki – ontologiczny sens. Analizuj c mierć w drugim
aspekcie, przedstawimy mo liwe sposoby patrzenia na ni z punktu widzenia podmiotu
i obserwatora. Przedstawimy stanowiska przedstawicieli współczesnej filozofii polskiejŚ
fenomenologii, tomizmu, filozofii dialogu i filozofii analitycznej, tj. m.in.Ś Stanisława
Judyckiego, Mieczysława żogacza, Mieczysława Kr pca, Józefa Tischnera i Ireneusza
Ziemi skiego.
Słowa kluczoweŚ problematyka mierci, do wiadczanie mierci
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Sesja tematyczna nr 19: WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA
POZNAWCZEGO W NORMIE I PATOLOGII
Prowadz cyŚ
Adam Putko
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyst pieniaŚ
1. Maria Haensel-Ma kowska
MEC dom mediowy
Preferencje bod ców graficznych w reklamie a zapotrzebowanie na stymulacj
2. Agnieszka Młyniec
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Rola funkcji poznawczych w podatno ci na złudzenia wzrokowe w ród
architektów
3. Agnieszka Szałkowska1, Monika Wiłko ć2, Aleksander Araszkiewicz1
1

Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Żunkcje poznawcze a tryb ycia w ród mieszka ców województwa kujawskopomorskiego

4. Marta Witkowska
Uniwersytet żda ski
Funkcjonowanie poznawcze profesjonalnych graczy w gry komputerowe –
badania wst pne
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5. Ernest Tyburski1, Andrzej Potemkowski1, Agnieszka Samochowiec1, Magdalena
Ch ć1, Anna Sołtys1, Andrzej Sokołowski2
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeci ski

2

Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specyfika objawów dysfunkcji wykonawczych u osób ze stwardnieniem
rozsianym w zale no ci od rodzaju przebiegu choroby
6. źmilia Łojek1, Joanna Sta czak2, Agnieszka Wójcik, Karolina Kołosowska3,4,
Ernest Tyburski5
1

Uniwersytet Warszawski

2

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

3

Warszawski Uniwersytet Medyczny

4

III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

5

Uniwersytet Szczeci ski

Sprawno ć w zakresie funkcji wykonawczych oraz gotowo ć do radzenia osobie
z problemami a proces zdrowienia u chorych z depresj . Badania podłu ne
z zastosowaniem KPD

Streszczenia wyst pie Ś
1. Maria Haensel-Ma kowska
Preferencje bod ców graficznych w reklamie a zapotrzebowanie na stymulacj
Przeprowadzone badanie miało na celu analizę preferencji bod ców wizualnych w reklamie
w kontek cie ró nic osobowo ciowych i temperamentalnych. W badaniu wzięło udział
80 osób – 4Ń kobiet i 4Ń mę czyzn w wieku od ń9 do 6ń lat (M=27,Ń6ś SŹ=8,95) Poziom
chronicznego pobudzenia korowego okre lano na podstawie układu cech osobowo ci
w ujęciu PźN H. J. źysencka i cech temperamentu w ujęciu RTT J. Strelaua. W badaniu
wykorzystano

kwestionariusze

i B. Zawadzkiego.

Poziom

EPQ-R

pobudzenia

H.

J.

Eysencka

chwilowego

i

FCZ-KT

okre lano

za

J.

pomoc

Strelaua
Listy

Przymiotnikowej R. Thayera. Źo badania percepcji reklamy zastosowano narzędzie własne –
Skalę Preferencji Percepcyjnej (SPP). Badanie preferencji bod ców graficznych polegało
na ocenie na pięciostopniowej skali zdjęć samochodów podobnej klasy, które ró niły się
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ładunkiem

stymulacyjnym.

Manipulowano

nasyceniem

barwy,

złudzeniem

ruchu

i rozmyciem konturów. Źodatkowo wprowadzono kontrolę pory dnia, w jakiej odbywały się
badania (rano/wieczór). Oceny osób badanych dotyczyły zarówno s dów poznawczych
(„to dobry samochód w swojej klasie“), emocjonalnych („przedstawiony samochód podoba
mi się“) oraz odnosiły się do decyzji zakupowej („chciałabym/chciałbym mieć ten
samochód“). Wyniki potwierdziły zwi zek poziomu aktywacji osób badanych z ich
zapotrzebowaniem na stymulację. Osoby, okre lone na podstawie kwestionariuszy
osobowo ci i temperamentu cechuj ce się chronicznym pobudzeniem wy ej oceniały zdjęcia
o małym nasyceniu stymulacyjnym, osoby o chronicznie niskim pobudzeniu za wy ej
oceniały zdjęcia o wysokim nasyceniu stymulacyjnym. Czynnikiem modyfikuj cym
tę zale no ć była pora dnia, jednak jedynie w powi zaniu z pobudzeniem chwilowym.
W odniesieniu do psychologii reklamy, otrzymane wyniki wskazuj

na konieczno ć

dywersyfikacji layoutu reklamowego w zale no ci od poziomu pobudzenia odbiorców,
którym dany produkt jest dedykowany.
Słowa kluczoweŚ percepcja, reklama, stymulacja, pobudzenie, temperament

2. Agnieszka Młyniec
Rola funkcji poznawczych w podatno ci na złudzenia wzrokowe w ród architektów
Celem badania było okre lenie w grupie architektów zale no ci między stylem poznawczym
zale no ć-niezale no ć od pola, sprawno ci

mechanizmów uwagi i pamięci roboczej

a podatno ci

wzrokowychŚ źbbinghausa, Mullera-Lyera,

na 5 geometrycznych złudze

Poggendorffa, Ponzo i Zollnera. Zgodnie z przyjętymi zało eniami, większa podatno ć na
złudzenia wzrokowe wi e się zŚ (ń) zale no ci
mechanizmów

uwagowo-pamięciowychŚ

od pola, (2) słabszym działaniem

selektywno ci

i

przerzutno ci

uwagi

oraz

od wie ania informacji w pamięci roboczej. Zało ono równie brak ró nic międzypłciowych
w podatno ci na złudzenia wzrokowe. W badaniu wzięło udział 62 architektów (3Ń kobiet
i 32 mę czyzn) w wieku 25-3ń lat. Preferencję w zakresie stylu poznawczego zale no ćniezale no ć od pola zmierzono Testem Ukrytych Żigur H. Witkina. Sprawno ć
mechanizmów uwagowo-pamięciowych zbadano zadaniem komputerowym SWATT
A. Chuderskiego, natomiast podatno ć na geometryczne złudzenia wzrokowe- autorskim
programem komputerowym. Uzyskane wyniki potwierdziły istotny wpływ stylu zale no ć674

niezale no ć od pola na podatno ć na złudzenia wzrokowe. Analiza MANOVA wykazała,
e architekci zale ni od pola s bardziej podatni na złudzenia wzrokowe ni

architekci

niezale ni od pola. Tendencja ta dotyczyła złudze Poggendorffa, Ponzo i Zollnera, natomiast
nie wykazano istotnych ró nic między grupami w podatno ci na złudzenia źbbinghausa
i Mullera-Lyera. Uzyskane wyniki s zgodne z now taksonomi

zaproponowan przez

Prinzmetala i Beck (2ŃŃń), którzy dziel badane złudzenia naŚ (ń) iluzje stało ci przechylenia
(złudzenia Poggendorffa, Ponzo i Zollnera) oraz (2) stało ci wielko ci (źbbinghausa
i Mullera-Lyera). Wykazano ponadto,

e większej niezale no ci od pola towarzyszy

sprawniejsze od wie anie informacji w pamięci roboczej oraz lepsza selektywno ć uwagi.
Otrzymane wyniki potwierdzaj poznawcz hipotezę powstawania złudze wzrokowych –
spostrzegane złudzenie jest tym większe, im trudniej jednostce zahamować działanie
dystraktorów (uwaga kontrolna) przy jednoczesnym utrzymywaniu istotnych elementów
złudzenia w pamięci roboczej. Potwierdzono ponadto hipotezę o braku istotnych ró nic
międzypłciowych w podatno ci na geometryczne złudzenia wzrokowe.
Słowa kluczoweŚ złudzenia wzrokowe, zale no ć-niezale no ć od pola, uwaga, pamięć
robocza, architekci

3. Agnieszka Szałkowska, Monika Wiłko ć, Aleksander Araszkiewicz
Żunkcje poznawcze a zdrowy tryb ycia w ród mieszka ców województwa kujawskopomorskiego
Styl ycia, jaki obieraj ludzie determinuje ich stan zdrowia, który opiera się w znacznym
stopniu

na

regularnej

Nie przestrzeganie

tych

aktywno ci

fizycznej,

prawidłowy

zdrowych

nawyków

powoduje

BMI

oraz

pogarszanie

niepaleniu.
się

stanu

psychofizycznego człowieka oraz sprzyja powstawaniu chorób. Wpływ zdrowych nawyków
na funkcje poznawcze nie jest jednoznaczne, aczkolwiek obserwuje się korelacje negatywn
z nieprawidłowym BMI a funkcjonowaniem poznawczym. U osób z otyło ci obserwuje się
dysfunkcje obszaru kory przedczołowej odpowiedzialnej za kontrol spo ywanego pokarmu
w reakcji z uczucie syto ci. Jednocze nie ten obszar odpowiedzialny jest za funkcje
poznawcze co przyczynia się do postawienia hipotezy o istnieniu zwi zku między tym
czynnikami. W literaturze pojawiaj się przesłanki o istnieniu korelacji pozytywnej między
aktywno ci fizyczn a sprawno ci funkcji poznawczych. Wstępne badania na modelach
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zwierzęcych sugeruj udział czynniki neurotrofowego pochodzenia mózgowego (BŹNŻ),
którego poziom zwiększa się zwłaszcza w okolicach hipokampa, podczas aktywno ci
fizycznej. Ma to swoje uzasadnienia dla zwi zku sportu z funkcjami poznawczymi, poniewa
jest to obszar mózgu istotny równie na procesów pamięciowych. W prezentowanym badaniu
wzięło udział ń54 ochotników (78 kobiet, 76 mę czyzn) w wieku 2Ń-6Ń lat mieszkaj cych
w województwie kujawsko-pomorskim, u których wykluczono choroby mog ce wpłyn ć
na stan funkcji poznawczych. W badaniu weryfikowano zwi zek funkcji poznawczych
z BMI, obwodem pasa, paleniem i uprawianiem sportu. Uwzględniono zmienne dodatkowe
jak wiek, płeć i wykształcenie. Żunkcje poznawcze zostały zbadane za pomoc następuj cych
testów neuropsychologicznychŚ Test ń5 Słów Reya, Test Ł czenia Punktów, Test Sortowania
Kart z Wisconsin, Test Stroopa oraz testy z baterii Quick Mind Testing. Analiza wyników
pokazała zwi zek istotny statystycznie między trybem

ycia a funkcjonowaniem

poznawczym.
Projekt był finansowany z funduszy Narodowego Centrum Nauki, w oparciu o decyzje numer
DEC-2011/01/B/HS6/00440.
Słowa kluczoweŚ funkcje poznawcze, zdrowy tryb ycia, neuropsychologia

4. Marta Witkowska
Funkcjonowanie poznawcze profesjonalnych graczy w gry komputerowe – badania
wst pne
W dobie masowo postępuj cej cyfryzacji ycia codziennego wiele dziedzin ycia przenosi się
do wiata wirtualnego. Wirtualna metamorfoza nie ominęła tak e sportu. W ostatnich latach
mo emy zaobserwować niezwykle dynamiczny rozwój rynku gier komputerowych. Źzięki
temu mo liwe stało się powstanie i dojrzewanie zjawiska zwanego e-sportem (electronic
sport, sport elektroniczny), w którym przedmiotem działa zawodników (e-graczy) s gry
komputerowe. Rywalizacja między graczami odbywa się zarówno w formie rekreacyjnej,
jak i na turniejach gier komputerowych (pro-gaming). E-sport jako zjawisko względnie nowe,
przez niewiele osób traktowane jest jako pełnoprawna dyscyplina. Jednak e, jak dowodzi
Stępnik (2ŃŃ9), jego analiza w kontek cie powszechnie przyjętych definicji sportu
nie pozostawia w tpliwo ci. Ró nice pomiędzy „normalnym” sportem, a e-sportem odnosi się
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głównie

do

psychologicznych

uwarunkowa

uprawiania

tego ,

a

szczególnie

–

charakterystyki skutecznego treningu sportowego, który, w wypadku pro-gamingu,
koncentruje się nie tyle na kondycji fizycznej zawodnika, co jego szeroko rozumianych
zdolno ciach umysłowych (Murphy, 2ŃŃ9ś Stępnik, 2009). Niestety analiza literatury
przedmiotu pokazuje, e w kontek cie gier najczę ciej badany jest ich wpływ negatywny zachowania agresywne (Baldwin i in., 2ŃńŃś Źemirok i in., 2Ńń2) oraz uzale nienie
od internetu (Charlton, Danforth, 2009; Elliot i in., 2Ńń2ś żüllü i in., 2Ńń2ś Weinstein, 2ŃńŃś
Wölfling i in., 2Ńń3), a funkcjonowaniu poznawczemu e-graczy po więcono stosunkowo
niewiele doniesie . Mo na przypuszczać, e odnosz cy sukcesy na arenie międzynarodowej
pro-gracz musi odznaczać się wysoko rozwiniętymi funkcjami wykonawczymi, pamięci
operacyjn , pamięci prospektywn , nieprzeciętn umiejętno ci koncentracji uwagi (Satyen,
Ohtsuka, 2ŃŃń), elastyczno ci

poznawcz

(żlass i in., 2Ńń3), umiejętno ci

pracy

pod wpływem stresu (Charlton, Źanforth, 2ŃŃ9), wysoko rozwiniętymi zdolno ciami
wzrokowo-przestrzennymi (Greenfield i in., 1994; Okagaki, Frensch, 1996; Subrahmanyam,
żreenfield, ń996), czy umiejętno ci szybkiego uczenia się (Prensky, 2ŃŃń) itp. jednak
kompleksowe badania nie były do tej pory prowadzone. Z tego powodu głównym celem
bada jest stworzenie ogólnej charakterystyki funkcjonowania poznawczego, w szczególno ci
pamięci, uwagi i funkcji wykonawczych, oraz okre lenie ró nic w funkcjonowaniu
poznawczym e-graczy. Materiały gromadzone s od kilku miesięcy, nawi zano kontakt
z polskimi instytucjami organizuj cymi profesjonalne zawody e-sportowe i skupiaj cymi
polskich pro-graczy. żrupę kryterialn utworzyło do tej pory ńŃ mę czyzn - pro-graczy
( rednia wieku=23,6 latś lata nauki=ń4,2 lata). Natomiast do dwóch grup kontrolnych zostan
zakwalifikowani gracze - amatorzy oraz osoby, które nie graj w gry komputerowe lub robi
to sporadycznie. Zostan

oni dopasowani pod względem wieku, wykształcenia i płci.

Źocelowo w ka dej z badanych grup powinno się znale ć około po 2Ń osób. Stosowane s
testy badaj ce ró ne aspekty pamięciowe, uwagę oraz funkcje wykonawcze (m.in. Test
Żigury Zło onej Reya-Osterrietha, podtest Powtarzanie z WAIS-R, Ź2, Test Ł czenia
Punktów z Baterii Testów Halsteada-Reitana, Kolorowy Test Poł cze i Test Sortowania Kart
z Wisconsin). Wstępna analiza wyników zdaje się potwierdzać przypuszczenia o wy szym
poziomie funkcjonowania poznawczego pro-graczy, w porównaniu norm, w zakresie pamięci,
uwagi, funkcji wykonawczych i zdolno ci wzrokowo-przestrzennych.
Słowa kluczoweŚ e-sport, funkcjonowanie poznawcze graczy, badania wstępne
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5. Ernest Tyburski, Andrzej Potemkowski, Agnieszka Samochowiec, Magdalena
Ch ć, Anna Sołtys, Andrzej Sokołowski
Specyfika objawów dysfunkcji wykonawczych u osób ze stwardnieniem rozsianym
w zale no ci od rodzaju przebiegu choroby
Zało enia. Żunkcje wykonawcze umo liwiaj człowiekowi programowanie, kontrolowanie
i modyfikowanie własnych działa . W koncepcjach neuropsychologicznych szczególnie
akcentuje się zwi zek funkcji wykonawczych z aktywno ci kory przedczołowej. Wyniki
wiatowych bada

wskazuj na istnienie istotnych korelacji między patologi obszarów

czołowych a zaburzeniami funkcji wykonawczych u osób cierpi cych z powodu stwardnienia
rozsianego. Nie pozwalaj jednak rozstrzygn ć, czy często ć występowania ich dysfunkcji
zale y od przebiegu klinicznego choroby. Tylko w niewielu analizach przedstawiono
szczegółow charakterystykę wymienionych zaburze w tej grupie pacjentów. Sformułowano
pytanie badawczeŚ Jakie s

specyficzne cechy profilów neuropsychologicznych osób

ze stwardnieniem rozsianym w zale no ci od przebiegu choroby?
Metodologia. Postawiono hipotezę badawcz Ś u osób ze stwardnieniem rozsianym,
w zale no ci od przebiegu choroby, istniej

specyficzne cechy profili funkcjonowania

neuropsychologicznego. W badaniu wzięło udział 75 praworęcznych osób. Utworzono dwie
grupy kliniczneŚ 25 osób z przebiegiem wtórnie-postępuj cym (grupa WPSM) i 25 osób
z przebiegiem pierwotnie-postępuj cym (grupa PPSM). W grupie kontrolnej było 25
zdrowych ochotników. Osoby badane nie ró niły się pod względem wieku (Chi2=3,00; df=2;
p=n.i.) i liczby lat nauki (Chi2=3,24; df=2; p=n.i.). Ka dorazowo, badanie o indywidualnym
charakterze składało się z dwóch czę ciŚ ń) okre lenie poziomu nastroju i ogólnego
funkcjonowania poznawczego oraz 2) badania neuropsychologicznego. W badaniu
zastosowano narzędzia w wersji eksperymentalnejŚ Test Żluencji Słownej fonetyczny (TŻS),
Test Interferencji Nazw i Kolorów Stroopa (SCWT) oraz Test Ł czenia Punktów (TMT).
Rezultaty. Dysfunkcje wykonawcze stwierdzono u 21 (84%) pacjentów z grupy WPSM oraz
2ń pacjentów (84%) z grupy PPSM, którym nie udało się prawidłowo wykonać przynajmniej
jednego z trzech zastosowanych testów. Ró nice międzygrupowe wyst piły w wykonaniu
wszystkich testówŚ TŻS F(2,73)=41,78; p<0,001; SCWT F(2,73)=17,70; p<0,001 oraz TMT
F(2,73)=24,46; p<0,001. Analizy post-hoc ujawniły obecno ć ró nic między grupami
klinicznymi tylko w wykonaniu TMT (p<Ń,ŃŃń). Analiza profilów neuropsychologicznego
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funkcjonowania ujawniła znaczn

heterogeniczno ć dysfunkcji wykonawczych w obu

grupach klinicznych.
Słowa kluczoweŚ stwardnienie rozsiane, dysfunkcje wykonawcze, pamięć operacyjna

6. źmilia Łojek, Joanna Sta czak, Agnieszka Wójcik, Karolina Kołosowska, Ernest
Tyburski
Sprawno ć w zakresie funkcji wykonawczych oraz gotowo ć do radzenia osobie
z problemami a proces zdrowienia u chorych z depresj . Badania podłu ne
z zastosowaniem KPD
W badaniach nad depresj wci

poszukuje się czynników, które warunkuj powrót chorego

do zdrowia. W ród istotnych zmiennych wymienia się zasoby poznawcze i emocjonalne,
jakimi dysponuje pacjent.
Celem bada
aktywno ci

było sprawdzenie zwi zku pomiędzy funkcjami wykonawczymi oraz
w radzeniu sobie z problemami i optymistycznym nastawieniem do

ycia

a poziomem zaburze nastroju u chorych z depresj .
W badaniach podłu nych wzięło udział 88 osób leczonych z powodu depresji wielkiej.
Do badania

depresji

wykorzystano

Kwestionariusz

do

Pomiaru

Depresji

(KPD).

Kwestionariusz ten składa się z czterech skal odnosz cych się bezpo rednio do depresji oraz
skali dodatkowej, przeznaczonej do pomiaru aktywno ci w radzeniu sobie z problemami
i pozytywnego nastawienia. Żunkcje wykonawcze zmierzono przy u yciu Kolorowego Testu
Poł cze (CTT).
Badania przeprowadzono przy przyjęciu chorych do szpitala i w momencie wypisu,
po zastosowaniu terapii. Odstęp w czasie wynosił od kilku dni do kilku tygodni. Wyniki
pacjentów porównano tak e z rezultatami uzyskanymi przez osoby zdrowe, dobrane
pod względem

zmiennych

demograficznych

z

bada

normalizacyjnych

dla

KPŹ.

Oczekiwano, e sprawniejsze funkcjonowanie poznawcze i większe zasoby emocjonalne
u chorych z depresj

będ

ł czyły się z ich lepszym funkcjonowaniem emocjonalnym

po terapii.
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Mimo istotnej poprawy nastroju po terapii, wska niki depresji u chorych otrzymane w KPŹ
były w obu pomiarach znacznie wy sze w porównaniu z wynikami grupy kontrolnej.
Podobne zale no ci charakteryzowały wykonanie CTT u chorych.
Skale Aktywnego radzenia sobie z problemami i pozytywnego nastawienia (ARPN) oraz
Poczucia winy i napięcia lękowego (PWNL) okazały się najlepszymi predyktorami ogólnego
poziomu depresji w drugim pomiarze. Wyniki w CTT nie miały istotnego zwi zku
z poziomem zaburze depresyjnych przed i po terapii.
Niniejsze badanie wskazuje, e ocena zasobów emocjonalnych w większym stopniu ni
poznawczych mo e stanowić znacz cy wska nik w przewidywaniu efektywno ci procesu
zdrowienia z depresji. Wniosek ten nale y jednak ograniczyć do chorych, będ cych
bezpo rednio po zako czeniu terapii szpitalnej.
Słowa kluczoweŚ depresja, kwestionariusz KPŹ, badania podłu ne
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Sesja tematyczna nr 20: WOKÓŁ TO SAMO CI JźŹNOSTKI
Prowadz cyŚ
Ewa Trzebi ska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej

Wyst pieniaŚ
1. Aleksandra Pilarska, Anna Sucha ska
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zło ono ć Ja i zró nicowanie JaŚ pomiar i psychologiczne korelaty
2. Konrad Piotrowski1, Anna Izabela Brzezi ska2
1

Instytut Bada źdukacyjnych w Warszawie

2

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Cztery statusy dorosło ci. Role okresu dorosło ci i dojrzało ć psychospołeczna
a proces formowania si to samo ci w okresie wkraczania w dorosło ć
3. Konrad Piotrowski1, Anna Izabela Brzezi ska2
1

Instytut Bada źdukacyjnych w Warszawie

2

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Źojrzało ć psychospołeczna jako zmienna po rednicz ca mi dzy podejmowaniem
ról dorosło ci a poczuciem dorosło ci i to samo ciowymi zobowi zaniami
w okresie wkraczania w dorosło ć
4. źlwira Brygoła
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Osobowo ć autorska a procesy formowania si to samo ci osobistej
5. Aleksandra Błachnio
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Osobowo ci Kazimierza Obuchowskiego w modelu klas ukrytych
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6. źunice Hempoli ska-Nowik
Uniwersytet Szczeci ski
Organizacja struktury Ja a psychologiczne przystosowanie

Streszczenia wyst pie Ś
1. Aleksandra Pilarska, Anna Sucha ska
Zło ono ć Ja i zró nicowanie JaŚ pomiar i psychologiczne korelaty
Referat prezentuje wyniki serii bada

empirycznych nad trafno ci

operacjonalizacji,

diagnostyczn warto ci oraz psychologicznym znaczeniem dwóch, szeroko dyskutowanych
w literaturze przedmiotu, cech strukturalnych Ja – zło ono ci Ja (Linville, ń987)
i zró nicowania Ja (Źonahue, Robins, Roberts i John, ń993). Szczegółowymi celami
przedstawionych bada byłyŚ
(a)

konfrontacja ró nych miar zło ono ci Ja, opartych na technice Q-sortŚ liczby aspektów

własnej osoby i nakładania się ról, stanowi cych dwa komponenty zło ono ci Ja (RafaeliMor, Gotlib, Revelle, 1999) oraz statystyki H (Linville, 1987) i statystyki SC (Sakaki, 2004),
będ cych pojedynczymi wska nikami zło ono ci koncepcji siebie, obejmuj cymi oba
wskazane wy ej komponentyś
(b)

konfrontacja ró nych wska ników zró nicowania JaŚ opartego na przeciętnej warto ci

odchylenia standardowego natę enia cech w rolach (Styła, Jankowski, Suszek, 2011;
Źonahue i in. ń993), opartego na przeciętnej warto ci korelacji między rolami (Campbell,
Assanand, Źi Paula, 2ŃŃ4) oraz opartego na proporcji wariancji resztowej między rolami
(Block,1961; Donahue i in., 1993);
(c)

analiza wzajemnych zwi zków między miarami zło ono ci Ja i zró nicowania Jaś

(d)

ustalenie

psychologicznych

korelatów

zło ono ci

Ja

i

zró nicowania

Ja,

w szczególno ci ich zwi zków z wła ciwo ciami to samo ci osobistej.
Analizie poddano dane zebrane od 1010. młodych dorosłych (6Ń,9% kobiet i 39,ń%
mę czyzn).

rednia wieku osób badanych wynosiła M=2ń,85 (SŹ=2,65). W badaniach

wykorzystano ł cznie 4 narzędziaŚ Kwestionariusz Zło ono ci Ja (Barczak, Besta, Bazi ska,
2ŃŃ7), Skalę Niespójno ci Ja (Styła, Jankowski, Suszek, 2ŃńŃ), Skalę To samo ci
i Źo wiadcze

(Whitbourne, Sneed, Skultety, 2ŃŃ2ś Sucha ska, Jawłowska, 2ŃńŃ) oraz
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Wielowymiarowy Kwestionariusz To samo ci (Pilarska, 2Ńńń). Badania zrealizowano
w trybie zespołowym, z zapewnieniem anonimowo ci i poufno ci danych.
Analiza otrzymanych rezultatów ujawniła szereg w tpliwo ci zwi zanych z trafno ci
operacyjnych miar zarówno zło ono ci, jak i zró nicowania Ja, sugeruj c konceptualne
i metodologiczne trudno ci w uchwyceniu tych fenomenów. Niezrozumiały, z teoretycznego
punktu widzenia, okazał się tak e brak wzajemnych zwi zków pomiędzy miarami zło ono ci
Ja i zró nicowania Ja, których merytoryczny sens dotyczy tego samego aspektu struktury Ja,
jakim jest kontekstowo ć obrazu siebie. Ponadto, uzyskane rezultaty pokazały, e zwi zki
ró nych miar zło ono ci Ja i zró nicowania Ja z uwzględnionymi w badaniach
charakterystykami to samo ci osobistej nie maj

systematycznego charakteru lub s

zwi zkami o słabej sile, co dodatkowo ogranicza mo liwo ci psychologicznej interpretacji
wykorzystanych w badaniach strukturalnych parametrów koncepcji siebie.
Słowa kluczoweŚ zło ono ć Ja, zró nicowanie Ja

2. Konrad Piotrowski, Anna Izabela Brzezi ska
Cztery statusy dorosło ci. Role okresu dorosło ci i dojrzało ć psychospołeczna a proces
formowania si to samo ci w okresie wkraczania w dorosło ć
Zało enia.

Analizuj c

problematykę

dorosło ci,

socjologowie

podkre laj

wagę

podejmowania ról charakterystycznych dla okresu dorosło ci, w ród których najczę ciej
wymienia sięŚ zako czenie edukacji, rozpoczęcie pełnoetatowej aktywno ci zawodowej,
opuszczenie domu rodzinnego i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego,
stworzenie stałego zwi zku intymnego, posiadanie dzieci. Inni badacze zainteresowani
wska nikami dorosło ci podkre laj , z kolei, znaczenie dojrzało ci psychospołecznej,
wyra aj cej się w posiadaniu kompetencji typowych dla osób dorosłych takich jakŚ
autonomia i niezale no ć emocjonalna, gotowo ć do budowania zwi zków intymnych,
gotowo ć do zawarcia mał e stwa. żłównym celem badania była analiza ró nic między
grupami osobami ró ni cymi się liczb podjętych ju ról dorosło ci i poziomem dojrzało ci
psychospołecznej, a ró nymi wymiarami to samo ci (ń. Poczucie dorosło ci, 2. źksploracja,
3. Zobowi zanie).
Hipotezy i metodologia. Zało ono, e poło enie osoby na wymiarach ról okresu dorosło ci
i dojrzało ci psychospołecznej będzie czynnikiem odpowiedzialnym za ró nice na wymiarach
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formowania to samo ci (poczucie dorosło ci, eksploracja, zobowi zanie) między osobami
w podobnym wieku. Uczestnikami bada było 358 osób w wieku od 18 do 30 lat (M=22,48;
SD=3,59). Większo ć uczestników stanowiły kobiety (67.9%, n=243), 7Ń% (n=251)
uczestników uczyła się w szkole redniej albo studiowała w trybie stacjonarnym. Pozostał
cze ć grupy stanowiły osoby, które zako czyły ju edukację. W badaniach zastosowano trzy
narzędzia kwestionariuszoweŚ (ń) polska adaptacja Skali To samo ci Osoby Źorosłej (Adult
Identity Resolution Scale) zastosowano w celu pomiaru poczucia dorosło ci, (2) polska wersja
Skali Wymiarów Rozwoju To samo ci (Dimensions of Identity Development Scale) została
u yta w celu pomiaru to samo ciowych zobowi za , (3) Skala Niezale no ci i Intymno ci,
własnego autorstwa, została u yta w celu pomiaru wymiarów dojrzało ci psychospołecznejŚ
poczucia niezale no ci i intymno ci, czyli gotowo ci do tworzenia bliskich zwi zków
intymnych. Ponadto, w badaniu kontrolowano, które spo ród pięciu wymienionych powy ej,
role dorosło ci były realizowane przez osoby badane.
Wyniki. Wyodrębniono cztery grupy osób o odmiennym statusie dorosło ciŚ (ń) niedojrzali
niedoro li (niska dojrzało ć, mała liczba ról dorosło ciś wiekŚ M=2Ń,13; SD=2,42),
(2) dojrzali niedoro li (wysoka dojrzało ć, mała liczba ról dorosło ciś wiek: M=9,79;
SD=2,28), (3) niedojrzali doro li (niska dojrzało ć, du a liczba ról dorosło ciś wiekŚ
M=25,60; SD=2,29), (4) dojrzali doro li (wysoka dojrzało ć, du a liczba ról dorosło ciś wiekŚ
M=25,55; SD=2,ń5). W dwóch grupach charakteryzuj cych się wysok
psychospołeczn , poczucie dorosło ci było wy sze ni

dojrzało ci

w dwóch pozostałych grupach.

Niedojrzali doro li przejawiali bardziej widoczne przejawy kryzysu to samo ci ni dojrzali
doro li. Niedojrzali doro li uzyskały wyniki podobne jak te obserwowano w ród
niedojrzałych niedorosłych i dojrzałych niedorosłych, którzy byli, przeciętnie, pięć lat młodsi.
Słowa kluczoweŚ dojrzało ć psychospołeczna, poczucie dorosło ci, role społeczne okresu
dorosło ci, to samo ć, wkraczanie w dorosło ć

3. Konrad Piotrowski, Anna Izabela Brzezi ska
Źojrzało ć psychospołeczna jako zmienna po rednicz ca mi dzy podejmowaniem ról
dorosło ci a poczuciem dorosło ci i to samo ciowymi zobowi zaniami w okresie
wkraczania w dorosło ć
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Zało enia. Zgodnie z modelem wspólnego wpływu (the confluence model; Shanahan i in.,
2ŃŃ5), subiektywne poczucie dorosło ci rozwija się na bazie podejmowania ról okresu
dorosło ci (najczę ciej wymienia sięŚ zako czenie edukacji, rozpoczęcie pełnoetatowej
aktywno ci zawodowej, opuszczenie domu rodzinnego i prowadzenie samodzielnego
gospodarstwa domowego, stworzenie stałego zwi zku intymnego, posiadanie dzieci) oraz
charakterystyk osobistych/podmiotowych. W prezentowanych badaniach model ten został
rozszerzony o inne wymiary to samo ci. Analizowano relacje pomiędzy poczuciem
dorosło ci i sił

to samo ciowych zobowi za

oraz ich potencjalnymi determinantamiŚ

realizowaniem ról dorosło ci oraz dojrzało ci psychospołeczn .
Hipotezy i metodologia. Przewidywano,

e dojrzało ć psychospołeczna będzie zmienn

po rednicz c między społecznym kontekstem rozwoju wyznaczanym przez realizowanie ról
dorosło ci oraz ró nymi wymiarami to samo ci (analizowanoŚ subiektywne poczucie
dorosło ci i to samo ciowe zobowi zania). Zało ono, e liczba realizowanych ról dorosło ci
(zmienna niezale na) będzie dodatnio zwi zana z poczuciem dorosło ci oraz podjęciem
to samo ciowych zobowi za (zmienne zale ne). Zakładano równie , e relacja ta mo e być
czę ciowo lub całkowicie zapo redniczona przez poziom dojrzało ci psychospołecznej.
W badaniach wzięło udział 358 osób w wieku od 18 do 30 lat (M=22,48; SD=3,59).
Większo ć uczestników stanowiły kobiety (67,9%, n=243), 70% (n=25ń) uczestników uczyła
się w szkole redniej albo studiowała w trybie stacjonarnym. Pozostał cze ć grupy stanowiły
osoby, które zako czyły ju

edukację. W badaniach zastosowano trzy narzędzia

kwestionariuszoweŚ (ń) polska adaptacja Skali To samo ci Osoby Źorosłej (Adult Identity
Resolution Scale) zastosowano w celu pomiaru poczucia dorosło ci, (2) polska wersja Skali
Wymiarów Rozwoju To samo ci (Dimensions of Identity Development Scale) została u yta w
celu pomiaru to samo ciowych zobowi za , (3) Skala Niezale no ci i Intymno ci, własnego
autorstwa, została u yta w celu pomiaru wymiarów dojrzało ci psychospołecznejŚ poczucia
niezale no ci i intymno ci, czyli gotowo ci do tworzenia bliskich zwi zków intymnych.
Ponadto, w badaniu kontrolowano, które spo ród pięciu wymienionych powy ej, role
dorosło ci były realizowane przez osoby badane.
Wyniki.

Stosuj c

metod

modelowania

równa

strukturalnych

(SźM) wykazano,

e dojrzało ć psychospołeczna jest zmienn po rednicz c między liczb realizowanych ról
dorosło ci i wymiarami to samo ci. Uzyskane wyniki pozwoliły na rozszerzenie modelu
wspólnego wpływu. Ich znaczenie dla teorii wkraczania w dorosło ć zostanie omówione.
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Słowa kluczoweŚ role społeczne okresu dorosło ci, to samo ć, wkraczanie w dorosło ć,
dojrzało ć psychospołeczna, poczucie dorosło ci

4. źlwira Brygoła
Osobowo ć autorska a procesy formowania si to samo ci osobistej
Znaczenie bada nad osobowo ci autorsk wi e się z akcentowan w ostatnich latach
w psychologii osobowo ci tendencj do badania zmian osobowo ci w ci gu ycia i kryteriów
zachodzenia rozwoju osobistego. Współczesne warunki społeczno-kulturowe wymuszaj
aktywn postawę w zakresie kreowania siebie i własnego rozwoju, gdy coraz mniej jest
gotowych i jednoznacznych wzorców funkcjonowania, które mo na bezrefleksyjnie
i bezkrytycznie przej ć z otoczenia. Z drugiej strony, nie wszyscy w jednakowym stopniu
podejmuj

autorski, intencjonalny rozwój, który wynika z postawy proaktywnej,

ukierunkowanej na transgresję siebie, a nie z postawy reaktywnej, ukierunkowanej jedynie na
adaptację do

rodowiska. Wprowadzony przez Kazimierza Obuchowskiego termin

„osobowo ć autorska” odnosi się do koncepcji człowieka intencjonalnego, kieruj cego się
w swoich decyzjach i funkcjonowaniu przede wszystkim standardami podmiotowymi.
Człowiek intencjonalny okre lany jest jako autor siebie, a jego osobowo ć obejmuje proces
ci głego dookre lania siebie, samorealizacji oraz negocjacji warto ci i sensu ycia. Proces
dookre lania siebie jest w istocie procesem kształtowania własnej to samo ci, który zgodnie
ze współczesnymi ujęciami to samo ci nie zatrzymuje się na etapie pó nej adolescencji czy
wczesnej

dorosło ci.

Kształtowanie

własnej

to samo ci

coraz

czę ciej

wymaga

rekonstruowania obrazu siebie, renegocjowania postaw, systemu warto ci i ci głego
odnawiania lub reformułowania osobistych celów. Obserwacja ta jest zgodna z zało eniami
i twierdzeniami Modelu Podwójnego Cyklu Żormowania się To samo ci Koena Luyckxa
i współpracowników (2ŃŃ6), będ cego rozwinięciem i uaktualnieniem klasycznej koncepcji
statusów to samo ci Jamesa Marcii (ń966). Kształtowanie się to samo ci obejmuje
występowanie współzale nych od siebie procesów eksploracji i zobowi zania, przy czym
eksploracja mo e mieć charakter poszukiwania „w gł b” lub poszukiwania „wszerz”,
natomiast proces zobowi zania mo e przyj ć formę podejmowania zobowi zania lub
identyfikacji z zobowi zaniem. Autorzy koncepcji przyjęli tak e istnienie eksploracji
ruminacyjnej jako procesu dezadaptacji, zwi zanego z podwy szonym poziomem
niepewno ci, obaw i do wiadczaniem problemów w anga owaniu się w okre lon formę
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aktywno ci. Zakładaj c istnienie i specyfikę osobowo ci autorskiej, sprawdzono, czy i jak
bycie autorem siebie wi e się z pięcioma wyró nionymi rodzajami procesów
to samo ciowych. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono zwi zek osobowo ci
autorskiej z procesami poszukiwania, zarówno o charakterze „w gł b”, jak i „wszerz”.
Słowa kluczoweŚ osobowo ć autorska, to samo ć osobista

5. Aleksandra Błachnio
Osobowo ci Kazimierza Obuchowskiego w modelu klas ukrytych
Kazimierz Obuchowski jest autorem koncepcji rozwoju osobowo ci człowieka w procesie
cywilizacyjnej zmiany. Wraz ze zwiększaj c
technologii jednostka zyskiwała większ

się mobilno ci

człowieka i rozwojem

autonomię i wgl d w siebie. Standardy

przedmiotowe wypierały standardy podmiotowe – tak dokonała się Rewolucja Podmiotów.
Analogicznie w jednostkowym rozwoju – jako ć funkcjonowania podmiotu okazała się
efektywniejsza od przedmiotu. St d kierunek zmian w rozwoju osobowo ci od osobowo ci
człowieka roli, przez osobowo ć uczenia się, a do osobowo ci autora siebie. Kazimierz
Obuchowski zastrzegł jednak, e stawanie się autorem siebie stanowi mo liwo ć a nie
konieczno ć. Tym samym w jednym rodowisku mog ze sob kohabitować ludzie roli,
uczenia się i autorzy siebie. Poniewa ewolucja cywilizacji bynajmniej nie dokonała się tylko
trwa, analogicznie zmiany w obrębie osobowo ci człowieka dalej postępuj . Zdaniem
Kazimierza Obuchowskiego mog one dać pocz tek nowej jako ci – osobowo ci płynnej.
Poniewa tezy tej autor nie zd ył opracować, tematem wyst pienia pozostan osobowo ci
przez Niego scharakteryzowane i przedyskutowane w Jego pracach.
W toku bada

i analiz postawiono pytanie, na ile sposób, w jaki respondenci udzielaj

odpowiedzi w pomiarze kwestionariuszowym umo liwi empiryczne rozró nienie osobowo ci
roli, uczenia się i autora siebie Kazimierza Obuchowskiego.
Źane, które stanowi
kwestionariuszowego.

przedmiot analiz i dyskusji, zebrane zostały za pomoc pomiaru
Narzędzie,

opracowane

przez

zespół

badaczyŚ

Wojciecha

O arowskiego, Martę Kosiol, Ludmiłę Lamparsk -Zaj c oraz Aleksandrę Błachnio,
to Kwestionariusz Pomiaru Osobowo ci Autorskiej (KPOA). Stanowi on operacjonalizację
14 własno ci autora siebie wg Kazimierza Obuchowskiego (tj. dysponowania wiedz
o osobie, wytyczania w oparciu o ni zada , dobierania metody, inteligentnego działania,
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intencjonalnej autonomii, twórczej interpretacji pragnie , generowania osobistego modelu
wiata, projektowania siebie, dystansu psychicznego, rozwoju osobowo ci, sensu

ycia,

podmiotowego ustosunkowania do siebie, wiata i zada ).
Analizy w modelu klas ukrytych pozwoliły wyró nić 5 wymiarówŚ dojrzało ci,
autosterowno ci, samorozwoju, samoograniczania się i zewnętrznego umiejscowienia
kontroli. Następnie model klas ukrytych przeprowadzono na wy szym poziomie
zidentyfikowanych uprzednio wymiarów. Uzyskano 4 klasy odpowiedzi respondentów,
z których 3 wpisuj

się w koncepcję Kazimierza Obuchowskiego i odpowiadaj

charakterystykom osobowo ci roli, uczenia się i autora siebie.
Słowa kluczoweŚ Kazimierz Obuchowski, osobowo ć, model klas ukrytych, Kwestionariusz
Pomiaru Osobowo ci Autorskiej

6. źunice Hempoli ska-Nowik
Organizacja struktury Ja a psychologiczne przystosowanie
Referat prezentuje badania nad zwi zkiem zintegrowanej organizacji Ja z psychologicznym
przystosowaniem. Zaprezentowano trzy miary struktury Ja: integracji Ja przy u yciu SCLinville, zró nicowania Ja za Źonahue i ewaluatywnej organizacji Ja za Showers. W drugiej
czę ci artykułu prezentowane s badania oparte na własnej metodzie pobierania danych o Ja.
Sprawdzano w nich hipotezę, mówi c ,

e ludzie z większ

liczb

powi za

między

aspektami Ja, ni szym zró nicowaniem Ja i zintegrowan ewaluatywnie struktur Ja s lepiej
psychologicznie przystosowani. Na podstawie testów NźO-ŻŻI i PTS wyodrębniono trzy
grupy o ró nym poziomie przystosowania. Wyniki sugeruj ,
przystosowanej cechowały się większ

liczb

powi za

e osoby z grupy lepiej

między aspektami Ja, niskim

zró nicowaniem Ja i zintegrowan ewaluatywnie struktur Ja, w porównaniu do grup gorzej
przystosowanych. Miar najlepiej ró nicuj c trzy grupy przystosowania było SC-Linville,
w tym badaniu wyra aj ce sam

siłę powi za

między aspektami Ja. Odkryto tak e,

e wszystkie trzy miary struktury Ja korelowały ze sob .
Słowa kluczoweŚ struktura Ja, zró nicowanie Ja, ewaluatywna organizacja Ja, integracja Ja,
psychologiczne przystosowanie
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Sesja tematyczna nr 21: CZŁOWIźK W RźLACJACH
Prowadz cyŚ
Barbara Tryjarska
Uniwersytet Warszawski

Wyst pieniaŚ
1. Barbara Tryjarska
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
L k przed odrzuceniem, unikanie intymno ci i umiej tno ci komunikacyjne
mał onków a satysfakcja ze zwi zku kobiet i m czyzn
2. Magdalena Marzec, Andrzej Łukasik
Wydział Psychologii, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
w Warszawie
Historia ycia a style miło ci
3. Marcin Moro
Uniwersytet l ski w Katowicach
Zdolno ci emocjonalne a postrzegana jako ć relacji interpersonalnych
4. Marta Marchlewska1, Ewa Czerniawska2
1

Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski

2

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Sytuacyjne bariery współpracy mi dzyludzkiej – czyli o afektywnej pot dze
zapachu
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5. Jarosław Jastrz bski1,2, Anna Źr d ewska, Luiza Kowaleska
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie

2

Wy sza Szkoła Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mi sku Mazowieckim

System potrzeb psychologicznych jako predyktor jako ci relacji w bliskich
zwi zkach

Streszczenia wyst pie Ś
1. Barbara Tryjarska
L k przed odrzuceniem, unikanie intymno ci i umiej tno ci komunikacyjne mał onków
a satysfakcja ze zwi zku kobiet i m czyzn
Podstawami teoretycznymi przeprowadzonych bada

s

tezy dwóch koncepcji – teorii

przywi zania Bowlby’ego (2ŃŃ7) i koncepcji komunikacyjnych. Liczne badania wykazały,
e wzory więzi diagnozowane w dzieci stwie utrzymuj

się w okresie dorastania

i w dorosło ci staj się prototypem trwałych zwi zków (np. Lopez, żormley, 2ŃŃ2ś Crowell,
Treboux, Waters, 2ŃŃ2). Brennan, Clark i Shaver (ń998) wyodrębnili dwa wymiary więzi –
lek przed odrzuceniem i unikanie intymno ci. Wysoki lęk przed odrzuceniem charakteryzuje
osoby, które martwi się, e partner mo e je porzucić, nie będzie osi galny i dostatecznie
wra liwy. Osoby o wysokim unikaniu intymno ci nie chc tworzyć nadmiernie bliskich
zwi zków, nie chc być zale ne od innych i obawiaj

się zale no ci innych o siebie.

Na podstawie analizy tez koncepcji komunikacyjnych i danych empirycznych uznano,
e w bliskich zwi zkach maj

znaczenie takie umiejętno ci komunikacyjne jakŚ uwa ne

słuchanie partnera, rozumiej cy odbiór jego komunikatów, przekazywanie osobistych tre ci,
sprawne

przekazywanie

tre ci

zadaniowych,

przekazywanie

emocji

pozytywnych

i negatywnych. żłówne pytanie badawcze brzmi – „Jakie czynniki najlepiej wyja niaj
satysfakcję mał e sk kobiet i mę czyzn?”
Źo pomiaru lęku przed odrzuceniem i unikania intymno ci zastosowano kwestionariusz
ECR-R (Żraley, Waller, Brennan, 2ŃŃŃ). Umiejętno ci komunikacyjne mierzono przy u yciu
autorskiego kwestionariusza „Komunikacja w Parze”. Kwestionariusz DAS Spaniera (1967)
u yty został do pomiaru satysfakcji mał e skiej. Zbadano ń5Ń par mał e skich
o zró nicowanym sta u (ń-57 lat; M=ń3,ńń). Wszystkie osoby miały przynajmniej rednie
wykształcenie. Źla ń4 osób, spo ród 3ŃŃ, było to drugie mał e stwo.
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Najwa niejsze wyniki bada s następuj ce. Mę czy ni, w porównaniu do kobiet, bardziej
unikaj intymno ci. Kobiety w procesie komunikacji przekazuj więcej osobistych informacji
ni mę czy ni. Czynniki, które najlepiej wyja niaj zadowolenie z mał e stwa, to własne
unikanie intymno ci, lęk przed odrzuceniem (oba ze znakiem ujemnym), umiejętno ć
przekazywania komunikatów zadaniowych oraz komunikatów o pozytywnych emocjach
(skorygowane

R-kw=Ń,55).

Nieco

odmienne

predykatory

okazywały

się

istotne

dla satysfakcji kobiet oraz mę czyzn. Źla kobiet istotne byłyŚ ich unikanie intymno ci, lęk ich
mę ów przed odrzuceniem przez

ony, ich skłonno ć do przekazywania komunikatów

o negatywnych emocjach (znaki ujemne) i umiejętno ć przekazywania tre ci zadaniowych
(skorygowane R-kw=Ń,62). Czynnikami najlepiej wyja niaj cymi satysfakcję mę czyzn s Ś
ich unikanie intymno ci i lęk przed odrzuceniem, lęk on przed odrzuceniem przez mę ów,
skłonno ć do okazywania negatywnych emocji przez ony (te cztery czynniki ze znakami
ujemnymi) oraz ich umiejętno ć przekazywania pozytywnych emocji (skorygowane
R-kw=0,57).
Żormalne aspekty komunikacji, takie jak uwa ne słuchanie i rozumiej cy odbiór
komunikatów partnera, nie okazały się istotne dla satysfakcji mał e skiej w kontek cie
uwzględnionych w badaniu czynników. Potwierdzone zostało znaczenie unikania intymno ci
i lęku przed odrzuceniem dla satysfakcji mał e skiej.
Słowa kluczoweŚ przywi zanie, komunikacja, satysfakcja mał e ska

2. Magdalena Marzec, Andrzej Łukasik
Historia ycia a style miło ci
Ewolucyjna teoria historii ycia (LHT, McArthur, Wilson, 1967; Pianka, 1970; Stearns, 1992)
jest teori

redniego zasięgu wyprowadzon z ogólnej teorii ewolucji. LHT zakłada ona, e

zasoby bioenergetyczne organizmu mog być alokowane w ró nych kierunkach w zale no ci
od pewnych uwarunkowa

rodowiskowych. Tworz się w ten sposób dwa podstawowe typy

strategii reprodukcyjnych okre lanych mianem high-K i low-K. W pierwszym przypadku
strategia ta charakteryzuje się np. opó nionym dojrzewaniem seksualnym, mniejsz liczb
partnerów seksualnych, mniejsz liczb dzieci, w drugim przeciwnie. Style miło ci mog być
traktowane jako przejaw konkretnej strategii reprodukcyjnej. Celem bada jest sprawdzenie,
czy style miło ci wyró nione przez Johna Lee (ń973) s
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skorelowane z histori

ycia

jednostki. U yto między innymi skalę Mini-K (Żigueredo i in., 2ŃŃ6), Skalę Postaw wobec
Miło ci – w wersji skróconej (Hendrick, Hendrick, ń986) oraz Skalę Orientacji
Socjoseksualnej – w wersja zmienionej (Penke, Asedorpf, 2008).
Słowa kluczoweŚ teoria historii ycia, style miło ci

3. Marcin Moro
Zdolno ci emocjonalne a postrzegana jako ć relacji interpersonalnych
Zdolno ci emocjonalne odpowiadaj

za trafne przetwarzanie informacji emocjonalnych

w kontaktach interpersonalnych (Mayer, Salovey, ń997). Wysoki poziom zdolno ci
postrzegania emocji, rozumienia emocji oraz regulacji i wykorzystywania emocji
do wspomagania procesów my lenia wi e się z lepszych przystosowaniem społecznym
(Lopes, Brackett, Nezlek, Schutz, Sellin, Salovey, 2004; Lopes, Salovey, Straus, 2003;
Mayer, Salovey, Bersade, 2008). Do tej pory nie weryfikowano jednak w sposób
wyczerpuj cy zwi zków zdolno ci emocjonalnych z jako ci

otrzymywanego wsparcia

społecznego, jako ci sieci społecznych oraz poczuciem samotno ci (Lopes i in., 2ŃŃ4ś
Zysberg, 2012). W badaniach spodziewano się, i

wy sze zdolno ci emocjonalne będ

pozytywnie zwi zane z postrzegan dostępno ci wsparcia społecznego, wy sz jako ci
sieci społecznych, wy szym kapitałem społecznym oraz ni szym poczuciem samotno ci.
Postawione hipotezy weryfikowano w toku czterech procedur badawczych (n=148; n=202;
n=221; n=435). Źo pomiaru zdolno ci emocjonalnych wykorzystano Test Rozumienia Emocji
(Matczak, Piekarska, 2011) oraz Test Inteligencji źmocjonalnej ( mieja, Orzechowski, 2012).
Jako ć relacji interpersonalnych badano z zastosowaniem Kwestionariusza do Pomiaru
Indywidualnego Kapitału Społecznego (Styła, 2ŃŃ9), Wielowymiarowej Skali Postrzeganego
Wsparcia Społecznego (Zimet, Źahlem, Zimet, Farley, 1988), Skala Samotno ci Społecznej
i źmocjonalnej dla Źorosłych (SźLSAś ŹiTommaso, Branner, Best, 2ŃŃ4), Skal Samotno ci
UCLA (Russell, Peplau i Cutrona, 1980) oraz Skali Sieci Społecznych Lubbena (Lubben,
Gironda, 2003).
Zdolno ć wykorzystywania emocji wi zała się dodatnio z postrzegan dostępno ci wsparcia
społecznego. Zdolno ci emocjonalne okazały się nie tłumaczyć dodatkowej wariancji
postrzeganego wsparcia społecznego, kapitału społecznego, samotno ci oraz jako ci sieci
społecznych ponad samoopisowo badane umiejętno ci interpersonalne. Wyniki bada
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s

sprzeczne z dotychczasowymi doniesieniami. Rezultaty te skłaniaj
zmiennych

moderuj cych

wykazane

relacje

lub

redefinicji

do poszukiwania

koncepcji

zdolno ci

emocjonalnych.
Słowa kluczoweŚ zdolno ci emocjonalne, wsparcie społeczne, samotno ć, jako ć sieci
społecznych

4. Marta Marchlewska, Ewa Czerniawska
Sytuacyjne bariery współpracy mi dzyludzkiej – czyli o afektywnej pot dze zapachu
Zachowania kooperacyjne od zawsze stanowiły nieodł czny element

ycia na ziemi.

źksperymenty psychologiczne po więcone tej dziedzinie ewaluowały na przestrzeni ostatnich
lat, wnosz c wiele informacji na temat dyspozycyjnych uwarunkowa

współpracy (zob.

Hirsh, Peterson, 2008). Na dalszy plan przesunięto natomiast czynniki sytuacyjne, po raz
kolejny niesłusznie bagatelizuj c rolę wra e węchowych w codziennym funkcjonowaniu
człowieka (Czerniawska, Czerniawska-Żar, 2ŃŃ7). Tymczasem, coraz większa ró norodno ć
podejmowanych tematów w tym zakresie, od weryfikacji wpływu zapachów na skłonno ć
do gry w kasynach (Hirsch, ń995), poprzez ich zwi zek z chęci przebywania w danym
miejscu (Gueguen, Petr, 2ŃŃ6), ko cz c na sprawdzaniu nasilenia poziomu uprzedze
w zale no ci od rozprzestrzeniaj cego się zapachu (Golec de Zavala, Waldzus, 2012),
wiadczy o jednym ˗ zapachy mog wpływać na ludzkie zachowanie. Czy ich wpływ jest
jednak na tyle znacz cy, by zachęcić lub zniechęcić do współpracy? Celem referatu jest próba
udzielenia odpowiedzi na to pytanie w oparciu o dane empiryczne. Przeprowadzono badanie
eksperymentalne na 77-osobowej grupie (54 kobiety, 23 mę czyzn) polskich studentów
( redni wiek=21,27). Weryfikacji zostały poddaneŚ wpływ czynnika sytuacyjnego (zapachu),
cechy osobowo ci współpracowników oraz subiektywna ocena wkładu we współpracę.
Posłu ywszy się manipulacj , testowano hipotezę główn

o wpływie zapachu na stan

afektywny współpracuj cych, a następnie na ich skłonno ć do kooperacji. Przeprowadzono
jednoczynnikowa analizę wariancji, która wykazała, i w porównaniu do osób pracuj cych
w nieprzyjemnym

rodowisku zapachowym (zapach octu), zarówno osoby pracuj ce

w rodowisku przyjemnym (zapach czekolady), jak i w warunku kontrolnym (brak zapachu),
odznaczały się wy szymi wynikami na skali pozytywnego stanu afektywnego. To z kolei
skutkowało większ tendencj do zachowa kooperacyjnych. Analizy korelacyjne wykazały
równie istotny zwi zek Ugodowo ci z tendencj do kooperacji. Ko cowy model, oparty
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na analizie regresji prostoliniowej, wskazał na dwa kluczowe czynniki warunkuj ce
zachowania kooperacyjne. I choć wkład partnera w dotychczas przebyt współpracę wi zał
się ze skłonno ci do dalszej kooperacjiś pozytywny stan afektywny okazał się czynnikiem
decyduj cym.
Słowa kluczoweŚ bariery współpracy międzyludzkiej, wra enia węchowe, funkcjonowanie
człowieka

5. Jarosław Jastrz bski, Anna Źr d ewska, Luiza Kowaleska
System potrzeb psychologicznych jako predyktor jako ci relacji w bliskich zwi zkach
Celem bada

było ustalenie roli systemu potrzeb psychologicznych w kształtowaniu się

jako ci relacji w bliskich zwi zkach. Ramę teoretyczn bada stanowi z jednej strony teorie
potrzeb psychologicznych Henry’ego Murray’a i Abrahama Maslowa, z drugiej za
ewolucyjny model zachowa wi

cych Irenausa źibl-źibesfeldta oraz trójczynnikowa teoria

miło ci Roberta Sternberga. Zgodnie z teori

Murraya indywidualny system potrzeb

psychologicznych organizuje percepcję, my lenie i d enia jednostki, ukierunkowuj c w ten
sposób zachowanie jednostki. Maslow podkre lał, e ludzkie zachowanie nale y traktować
jako wynik mniejszych b d większych braków w zaspokojeniu podstawowych potrzeb
(np. potrzeby bezpiecze stwa, miło ci i przynale no ci, szacunku). Mo na zatem oczekiwać,
e od tak rozumianego systemu motywacyjnego będzie zale ała zarówno często ci zachowa
wi

cych definiowanych jako sygnały społeczne sprzyjaj ce kształtowaniu się więzi,

jak i uczucia, my li i działania tworz ce podstawowe czynniki miło ci, takie jak intymno ć,
namiętno ć i zaanga owanie.
W badaniach wzięło udział ł cznie ń67 osób (8Ń kobiet i 87 mę czyzn) między 2Ń a 35
rokiem

ycia.

Badani

rozwi zywali

3

kwestionariuszeŚ

Kwestionariusz

Potrzeb

Psychologicznych KPP opracowany przez J. Jastrzębskiego w oparciu o kwestionariusz
potrzeb H.A. Murraya, Inwentarz Zachowa

Wi

cych IZW A. Kuczy skiej oraz

Kwestionariusz Jako ci Zwi zku w opracowaniu A. Kuczy skiej.
Słowa kluczoweŚ potrzeby psychologiczne, jako ć relacji w zwi zkach
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Sesja tematyczna nr 22: WYZWANIA KOBIźCO CI
Prowadz cyŚ
Eleonora Bielawska-Batorowicz
Uniwersytet Łódzki

Wyst pieniaŚ
1. Aleksandra Źembi ska
żórno l ska Wy sza Szkoła Handlowa w Katowicach
źfektywno ć procesu zaradczego kobiet do wiadczonych niepłodno ci
2. Magdalena Źoł gowska, Zuzanna Kwissa-Gajewska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej
Osobowo ć, ocena poznawcza a odczuwanie bólu porodowego przez kobiety
rodz ce
3. Jowita Wycisk, Monika Zielona-Jenek
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kategoria gender i stereotypy płciowe w procesie badania naukowego
4. źl bieta Stojanowska
Wydział Psychologii, Wy sza Szkoła Żinansów i Zarz dzania w Warszawie
Wpływ aktywizacji ja niezale nego i współzale nego oraz informacji zwrotnych
o charakterze wspólnotowym i sprawczym na obraz własnej osoby oraz po dan
metapercepcj i transparentno ć w relacjach intymnych młodych kobiet
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Streszczenia wyst pie Ś
1. Aleksandra Źembi ska
źfektywno ć procesu zaradczego kobiet do wiadczonych niepłodno ci
Źo wiadczenie niepłodno ci odciska charakterystyczne piętno na

yciu kobiet. Jest

do wiadczeniem kryzysu chronicznego, który niejednokrotnie rozci gnięty jest na lata,
a kolejne sytuacje kryzysorodne nakładaj się na siebie. Radzenie sobie z niepłodno ci wi e
się z podejmowaniem yciowych decyzji. Interesuj cym, okazało się to, jakie znaczenie ma
do wiadczenie niepłodno ci dla

ycia, zarówno matek adopcyjnych, jak i kobiet, które

zako czyły leczenie bez sukcesu, jak wreszcie tych, które dzięki leczeniu niepłodno ci
posiadaj dziecko. Leczenie niepłodno ci bowiem jest jednym ze sposobów radzenia sobie
z do wiadczeniem niepłodno ci, pozostałe to adopcja lub decyzja o pozostanie bezdzietnym.
Pełna analiza psychologicznych aspektów do wiadczania niepłodno ci powinna uwzględnić
zatem wszystkie mo liwe sposoby radzenia sobie. Ka dy z tych wyborów niesie ze sob
konieczno ć radzenia sobie z sytuacj trudn . Źlatego podjęto badanie, które pozwoliło
na analizę wszystkich trzech mo liwych sposobów radzenia sobie z niemo no ci posiadania
potomstwa.
Badaniem objęto ńŃ44 kobiety na ró nych etapach do wiadczania niepłodno ci – były
to zarówno kobiety w trakcie leczenia niepłodno ci i w trakcie procedur adopcyjnych,
jak i kobiety maj ce dziecko po leczeniu czy w wyniki adopcji oraz kobiety decyduj ce się
pozostać bezdzietnymi. Zmienne uwzględnione w badaniu toŚ ustosunkowanie do własnej
niepłodno ci, strategie radzenia sobie, stan emocjonalny (lęk, agresja, depresja, nadzieja
jako stan emocjonalny), satysfakcja z ycia oraz zmienne socjodemograficzne (wiek, czas
od diagnozy, przyczyna niepłodno ci, rodzaj niepłodno ci. U yte w badaniu narzędzia toŚ
autorska Skala Ustosunkowania do Własnej Niepłodno ci zbudowan w oparciu o Skalę
Akceptacji Choroby (AIS); Skala HDS-M (Zigmond, Snaith w polskiej adaptacji:
M. Majkowicz, K. de Walden-żałuszko, ż. Chojnacka-Szawłowska.)ś autorska Skala Oceny
Nadziei jako Stanu Emocjonalnego; Skala Satysfakcji z

ycia SWLS (Źiener i in.); Mini-

COPE - Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Carver; adaptacja: Zygfryd
Juczy ski i Nina Ogi ska-Bulik). Zbadano zale no ci występuj ce pomiędzy wymienionymi
zmiennymi oraz porównano wyodrębnione grupy kobiet pod względem poziomu
występowania zmiennych.
Słowa kluczoweŚ niepłodno ć, kryzys chroniczny, radzenie sobie z niepłodno ci
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2. Magdalena Źoł gowska, Zuzanna Kwissa-Gajewska
Osobowo ć, ocena poznawcza a odczuwanie bólu porodowego przez kobiety rodz ce
Cel. Okre lenie wpływu cech osobowo ci i oceny poznawczej na odczuwanie bólu podczas
porodu.
Metoda. Zbadano 45 kobiet w wieku 18-40 lat w ci y prawidłowej bez wskaza do cięcia
cesarskiego (ń6% kobiet uko czyło poród za pomoc tej metody). Jednorazowo dokonano
pomiaruŚ osobowo ci (Inwentarz Osobowo ci NźO-FFI), oceny poznawczej porodu
(Kwestionariusz Oceny Sytuacji I-K. Wrze niewskiego, A. Jakubowskiej-Wineckiej,
D. Włodarczyk). Nasilenie odczuwanego bólu porodowego mierzono za pomoc wizualnoanalogowej skali bólu (VAS) dwukrotnieŚ po przybyciu na oddział poło niczy (T1; 1 faza
porodu) i po porodzie (T2ś ból 2 fazy porodu)
Wyniki. Wyniki wskazały, i

kobiety oceniały ból porodowy odczuwany w 2 fazie

jako istotnie wy szy od ból z pocz tkowego etapu porodu.
Istotnymi predykatorami nieprzyjemnego doznania w obu fazach porodu była Sumienno ć
i ocena poznawcza porodu w kategoriach Wyzwania/Aktywno ci (ujemny wpływ) oraz
Neurotyczno ć i ocena Krzywda/strata (dodatni wpływ). Ponadto ocena poznawcza
Wyzwanie/Aktywno ć była istotnym mediatorem w relacji Sumienno ci z bólem.
Wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników mo na wnioskować, e sumienno ć pełni
funkcję adaptacyjn wobec odczuwania bólu podczas porodu. Korzystny efekt przynosi
równie postrzeganie porodu w kategoriach zadaniowych.
Słowa kluczoweŚ osobowo ć, ocena poznawcza, odczuwanie bólu porodowego

3. Jowita Wycisk, Monika Zielona-Jenek
Kategoria gender i stereotypy płciowe w procesie badania naukowego
W 2Ńń3 roku słowo gender na dobre zago ciło w języku publicystycznym w Polsce,
a w debacie publicznej głos na temat tzw. „ideologii gender” zabierali tak e psychologowie.
Jednocze nie sama kategoria gender wydaje się w polskiej psychologii mało znana i słabo
eksplorowana, podobnie jak problematyka stereotypów płciowych, z któr

697

ci le się wi e.

Tymczasem od lat 70. XX wieku kategoria ta obecna jest w naukach humanistycznych
i społecznych, w tym w psychologii. Termin gender zacz ł być u ywany dla okre lenia cech
i wzorców zachowania, które s

przez kulturę traktowane jako odpowiednie dla kobiet

i mę czyzn. Rozró nienie pomiędzy płci biologiczn (sex) a płci kulturowo-społeczn
(gender) stało się inspiracj do prowadzenia szeregu bada empirycznych w oparciu o nowe
teoretyczne zało enia (np. dobrze znan

w Polsce Bem teorię schematów płciowych).

Jednocze nie podjęto refleksję nad podstawami teoretycznymi i metodologi

bada

psychologicznych w celu prze ledzenia, na ile stereotypy płci s – niejako automatycznie –
powielane przez badaczy z tej dziedziny.
W naszym wyst pieniu chcemy zaprezentować, w jaki sposób przyjęte implicite zało enia
dotycz ce ró nicy między płciami oddziałuj

na kolejne etapy procesu badawczego:

sformułowanie problemu badawczego, przeprowadzenie badania, analizę i interpretację
uzyskanych wyników oraz wnioski i ich publikację. Nasz
przykładami bada

prezentację zilustrujemy

opublikowanych w czasopismach psychologicznych po 2000 roku.

W konkluzji odniesiemy się do wytycznych nt. etyki zawodu psychologa i zasygnalizujemy
konieczno ć działa

rodowiska psychologicznego na rzecz większej wra liwo ci na kwestię

stereotypów i uprzedze zwi zanych z płci .
Słowa kluczoweŚ gender, stereotypy płciowe

4. źl bieta Stojanowska
Wpływ aktywizacji ja niezale nego i współzale nego oraz informacji zwrotnych
o charakterze wspólnotowym i sprawczym na obraz własnej osoby oraz po dan
metapercepcj i transparentno ć w relacjach intymnych młodych kobiet
Badania

eksperymentalne

dotycz

to samo ciowych

konsekwencji

aktywizacji

ja niezale nego i ja współzale nego. W grupie młodych kobiet (N=7Ń) aktywizowano
ja niezale ne b d ja współzale ne, a następnie na podstawie fikcyjnego testu przekazywano
pozytywne informacje zwrotne o charakterze wspólnotowym b d sprawczym. W czterech
podgrupach eksperymentalnych i w grupie kontrolnej osoby badane opisywały ja realne,
ja idealne, sposób, w jaki chciały być oceniane przez partnera intymnej relacji pod względem
cech sprawczych i wspólnotowych (deprecjonuj cy, obiektywny, wyidealizowany) oraz
po dan transparentno ć – w jakim stopniu chciały aby partner wiedział co my l o sobie.
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Aktywizacja ja niezale nego pozytywnie wpłynęła na obraz ja realnego w zakresie cech
sprawczych

(dla

cech

wspólnotowych

była

neutralna),

natomiast

aktywizacja

ja współzale nego znacz co obni yła pozytywno ć samoopisu w zakresie cech sprawczych
iw

niewielkim

stopniu

podwy szyła

pozytywno ć

samoopisu

w

zakresie

cech

wspólnotowych. Wpływ Ja na obraz ja idealnego dotyczył obu rodzaju cechŚ ja niezale ne
zwiększało aspiracje w zakresie cech sprawczych a ja współzale ne w zakresie cech
wspólnotowych.
Rodzaj zaktywizowanego Ja ró nicował po dan metapercepcję tylko w zakresie cech
wspólnotowych i po dan

transparento ć tylko w zakresie cech sprawczychŚ osoby

z ja niezale nym w mniejszym stopniu chciały być oceniane obiektywnie w zakresie cech
wspólnotowych, natomiast osoby z ja współzale nym deklarowały ni sz

po dan

transparentno ć w zakresie cech sprawczych w porównaniu do pozostałych grup. Informacje
zwrotne odegrały marginaln rolę w spostrzeganiu siebie i metapercepcji.
Słowa kluczoweŚ ja niezale ne, ja współzale ne, aktywizacja Ja, metapercepcja,
transparentno ć
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Sesja tematyczna nr 23: JźSIź

YCIA

Prowadz cyŚ
Stanisława Steuden
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyst pieniaŚ
1. Alicja Szmaus-Jackowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Rozwój dorosłych w kierunku optymalnego funkcjonowania w okresie staro ci
2. Paweł Brudek, Stanisława Steuden
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Zastosowanie polskiej wersji Trójczynnikowej Skali M dro ci (3Ź-WS)
M. Ardelt do oceny m dro ci yciowej osób w okresie staro ci
3. Justyna Kurtyka-Chałas
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszy skiego w Warszawie
Wybrane aspekty bilansu yciowego seniorów
4. Celina Timoszyk-Tomczak, Beata Bugajska
Uniwersytet Szczeci ski
Przyszło ć osób starszych
5. Magdalena

yła1,2, Beata Augusty ska1, Małgorzata Tafil-Klawe1, Gabriel

Ch sy1, Andrzej Rakowski2, Paweł Rakowski2, Katarzyna Dmitruk, Wojciech
Sikorski
1

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja

Kopernika w Toruniu
2

Regionalny O rodek Medycyny Sportowej „Sportvita” w Bydgoszczy
700

Ocena wpływu aktywno ci fizycznej na wybrane procesy poznawcze osób po 5Ń.
roku ycia

Streszczenia wyst pie Ś
1. Alicja Szmaus-Jackowska
Rozwój dorosłych w kierunku optymalnego funkcjonowania w okresie staro ci
W zwi zku z rozwojem cywilizacji i ogromnym postępem w obszarze nauk medycznych
na wiecie yje coraz więcej starszych ludzi. Ponadto, prognozy wskazuj na to, e ludzi
w wieku starszym będzie systematycznie przybywać, co przy zjawisku ujemnego przyrostu
naturalnego, wydaje się być sytuacj zdecydowanie wart uwagi. Istotne jest znalezienie
wyznaczników optymalnego funkcjonowania osób w okresie redniej dorosło ci, w celu
ułatwienia przej cia do etapu pó nej dorosło ci. Mo liwo ci odpowiedniego przygotowania
osób dorosłych do okresu staro ci s zwi zane między innymi z poziomem samotroski oraz
troski innych. Społecznym, konkretnym sposobem ujawniania się troski jest urz dzanie się
w yciu. Urz dzanie się jest traktowane jako w miarę samodzielne organizowanie sobie
najbli szego otoczenia, aby odpowiadało ono w największym stopniu oczekiwaniom,
czyli słu yło zaspokojeniu potrzeb człowieka dorosłego. W wyniku pojawienia się troski
lub samotroski, zwiększa się szansa naŚ korzystn

zmianę dotychczasowych warunków

yciowych osób dorosłych, ulokowanie się w yciu w trwały sposób, czyli zagwarantowanie
sobie jak najlepszej stabilno ci

yciowej, zabezpieczenie się przed niespodziewanymi

zagro eniami, które mogłyby zniweczyć dotychczasowy trud wło ony w urz dzanie się
w yciu. Czasami bieg ycia sprawia, e po okresie stabilizacji, znów podejmowana jest
próba kolejnego urz dzania się w yciu w kierunku efektywnego przej cia osób dorosłych
z wieku redniego do wieku starszego.
Słowa kluczoweŚ samotroska, troska, urz dzanie się, okres dorosło ci
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2. Paweł Brudek, Stanisława Steuden
Zastosowanie polskiej wersji Trójczynnikowej Skali M dro ci (3Ź-WS) M. Ardelt
do oceny m dro ci yciowej osób w okresie staro ci
Okres pó nej dorosło ci to czas, który charakteryzuje się wieloma zmianami, zachodz cymi
we wszystkich obszarach funkcjonowania człowiekaŚ fizycznym, psychicznym, społecznym
i duchowym. Zmiany te bardzo często zwi zane s z do wiadczaniem szeregu specyficznych
trudno ci. W

wietle literatury przedmiotu za jeden z czynników ró nicuj cych ludzi

pod względem sposobów do wiadczania sytuacji trudnych uznaje się osobowo ć – zwłaszcza
za

m dro ć

yciow . M dro ć osób starszych jest często spostrzegana i rozumiana

w kategoriach oczekiwanego i po danego celu rozwojowego, a przez to staje się swoistym
wyzwaniem, poniewa
na temat

staro ci.

pozostaje w opozycji do negatywnych stereotypów społecznych

Osoby

starsze,

posiadaj ce

m dro ć

yciow

maj

zdolno ć

zaakceptowania tego, e zwi zane ze staro ci ograniczenia, a tak e perspektywa mierci
stanowi integraln czę ć ich ycia. Z tego względu, niezale nie od faktycznej sytuacji,
w jakiej się znajduj s zdolne do rozwi zywania nowych poziomów autonomii i maj
poczucie satysfakcji

yciowej. Celem referatu jest analiza osobowo ci osób starszych

w aspekcie m dro ci oraz ukazanie tej wła ciwo ci ludzkiej psychiki jako istotnego elementu,
wspieraj cego rozwój człowieka. Źla realizacji tego celu przeprowadzono badania, którymi
objęto 475 osób w wieku od 2Ń do 8Ń lat. Pomiaru m dro ci Źokonano za pomoc
Trzywymiarowej Skali M dro ci M. Ardelt (2ŃŃ3) w polskiej adaptacji S. Steuden
i P. Brudka (2013).
Słowa kluczoweŚ m dro ć yciowa, okres staro ci

3. Justyna Kurtyka-Chałas
Wybrane aspekty bilansu yciowego seniorów
Zało enia. O wzrastaj cym znaczeniu osób starszych w społecze stwie nie trzeba nikogo
przekonywać. Systematycznie docieraj

do nas informacje dotycz ce starzenia się

społecze stw na wiecie. O ile trudno jest wskazać pocz tek staro ci (tej fizjologicznej
i psychologicznej) o tyle bardzo łatwo mo na wskazać jej koniec – kres staro ci staje się
jednocze nie kresem naszego

ycia. Ostatni z etapów rozwojowych, przez niektórych

nie lubiany, przez innych odrzucany, budz cy niepokój, lęk a nawet niechęć. Jaka jest
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staro ć? Jak j prze ywaj osoby starsze? Pytanie te stały się pocz tkiem podjęcia próby
empirycznego zbadania funkcjonowania osób, które przekroczyły wiek metrykalny,
rozpoczynaj cy okres pó nej dorosło ci.
Periodyzacja okresu pó nej dorosło ci nie jest jednolita ani jednoznaczna. Zgodnie
z klasyfikacj

wiatowej Organizacji Zdrowia, staro ć rozpoczyna się w wieku 6Ń lat.

Dla wielu autorów wiekiem granicznym jest 7Ń r. . (Bromley, 1969; Susułowska, 1989,
Wi niewska-Roszkowska 1989). Trudno równie o jednoznaczne ujęcie periodyzacji pó nej
dorosło ci. Istniej liczne propozycje podaj ce trzystopniow skalęŚ 6Ń-75 r. ., 75-90 r. .,
90 r. . i powy ej ( wiatowa Organizacja Zdrowia). 6Ń-65 r. ., 65-85 r. ., 85 r. . i powy ej
(Levinson, Darrow, Klein, 1978; Birch, Malim, 1998). Wielu autorów unika dzielenia okresu
pó nej dorosło ci z uwagi na fakt, i psychika i zachowanie się człowieka dorosłego oraz
starego charakteryzuj się znacz cym indywidualnym zró nicowaniem. Ponadto trudno ci
w ustaleniu jednoznacznego progu staro ci i jej podziałów s efektem indywidualnego tempa
starzenia się, niejednolitego obrazu staro ci oraz ró nic w wyborze kryteriów staro ci.
Metodologia. Celem przeprowadzonego badania było poznanie sposobu do wiadczania
staro ci poprzez analizę postaw

yciowych osób starszych, ocenę własnego

ycia,

rozpoznanie wybranych aspektów osobowo ci i preferencji warto ci.
Postawiono następuj ce pytania badawczeŚ
ń. W jaki sposób seniorzy prze ywaj własn staro ć?
2. Jak osoby po 6Ń r. . oceniaj swoje dotychczasowe ycie?
3. Jakie prezentuj postawy wobec siebie i innych?
Badaniami objęto grupę 35Ń osób po 6Ń r. ., obu płci. Badane osoby były mieszka cami
Trójmiasta,

Warszawy,

Krakowa

i

Wrocławia.

Badania

zostały

przeprowadzone

w zró nicowanej grupie osób starszych. Byli to zarówno mieszka cy Źomów Pomocy
Społecznej zarówno dziennych jak i stacjonarnych, jak równie uczestnicy Uniwersytetów
Trzeciego Wieku.
W badaniach zastosowano następuj ce narzędzia badawczeŚ
1. Kwestionariusz Postaw yciowych (KP ) R. Klamuta, polska adaptacja Life Attitude
Profile – Revised (LAP-R) G. T. Rekera
2. ACL Lista przymiotnikowa H.G.Gougha
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3. Skalę SWLS w adaptacji Z. Juczy skiego
4. Kwestionariusz własnego autorstwa
W wyst pieniu zostan zaprezentowane wybrane aspekty funkcjonowania osób starszych
odnosz ce się do oceny ich ycia z perspektywy aktualnego etapu rozwojowego i sytuacji
yciowej.
Rezultaty bada . Uzyskane wyniki bada

wskazuj

na zró nicowany sposób oceny

i do wiadczania własnej staro ci. Zostan zaprezentowane rezultaty bada ilo ciowych jak
i jako ciowych. W obszarze ilo ciowym zostan uwypuklone takie obszary jakŚ cel yciowy,
spójno ć

wewnętrzna,

kontrola

ycia,

akceptacja

mierci,

pustka

egzystencjalna,

poszukiwanie celów, jak równie obszary bardziej zło one jak osoby sens i równowaga
postaw yciowych.
Słowa kluczoweŚ staro ć, bilans yciowy, do wiadczanie staro ci

4. Celina Timoszyk-Tomczak, Beata Bugajska
Przyszło ć osób starszych
Celem bada była analiza rozpięto ci i zawarto ci przyszło ciowej perspektywy czasowej
z jej transcendentalnym rozszerzeniem, czyli okresem obejmuj cym czas po mierci, u osób
po 65. roku

ycia w kontek cie wieku, wykształcenia oraz subiektywnej oceny stanu

własnego zdrowia, sytuacji materialnej oraz dotychczasowej realizacji planów.
Na podstawie analizy dotychczasowych bada

postawione zostały hipotezyŚ ń) Wraz

z wiekiem skraca się rozpięto ć przyszło ciowej perspektywy czasowej. 2) Im dłu sza
perspektywa czasowa i im więcej jest planów realizacji celów długich tym bardziej
wykształceni s ludzie, tym młodsi i oceniaj cy lepiej swoje zdrowie, sytuacje materialn
oraz dotychczasow realizację celów. 3) Cele bliskie ludzi starych dotycz rodziny, zdrowia
i spraw socjalno-bytowych, natomiast dalekie zdrowia, warto ci ogólnych i rodziny. 4) Im s
ludzie starsi tym czę ciej my l o mierci i tworz więcej planów na ycie po mierci.
5) Wraz z wiekiem zmieniaj się ludzkie nastawienia do przyszło ci.
W badaniach uczestniczyło 35ń osób, w tym ńń9 mę czyzn i 232 kobiet w wieku 65 lat
i powy ej. Badania przeprowadzano indywidualnie, z pomoc przeszkolonych ankieterów.
W doborze próby posłu ono się próba kwotow . W próbie badanej odtworzono rozkład
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procentowy (płeć i wiek) wła ciwy dla populacji osób w wieku 65 i więcej lat. Źo bada
wykorzystanoŚ Ankietę do mierzenia przyszło ciowej perspektywy czasowej (autorska wersja
eksperymentalna), kwestionariusz przyszło ciowej perspektywy czasowej W. Lensa, skalę
uogólnionych nastawie do przyszło ci (autorska wersja eksperymentalna).
Analiza zebranych danych pozwoliła na stwierdzenie,

e u osób starych skraca się

przyszło ciowa perspektywa czasowa. Osoby młodsze, lepiej wykształcone, oceniaj ce
pozytywnie realizację planów z przeszło ci, a tak e własne zdrowie i finanse maj dłu sz
przyszło ciow perspektywę czasow i więcej planów realizacji celów długich. Cele bliskie
osób starych zwi zane s z rodzin , zdrowiem i aspektem socjalno-bytowym, a cele długie
oprócz zdrowia i rodziny, dotycz realizacji warto ci ogólnych takich jak szczę cie, dobro,
uczciwo ć oraz kwestii materialnych. Im starsi s ludzie, tym czę ciej my l o mierci.
Połowa badanych tworzy plany na czas po mierci np. spotkanie z bliskimi, zbawienie.
Nastawienia do przyszło ci u ludzi starych ulegaj zmianie, im starsi s ludzie tym więcej
prezentuj transcendentalnych nastawie a mniej realistycznych.
Kształt przyszło ciowej perspektywy czasowej w staro ci zale y od wielu wewnętrznych
i zewnętrznych czynników tworz cych kontekst ycia. Uzyskane rezultaty pozwalaj spojrzeć
na przyszło ciow perspektywę czasow w sposób bardziej otwarty, uwzględniaj cy obszar
transcendentalny. Przez to daj

nowe mo liwo ci pracy z lud mi starszymi nad ich

przyszło ci .
Słowa kluczoweŚ osoby starsze, przyszło ciowa perspektywa czasowa

5. Magdalena

yła, Beata Augusty ska, Małgorzata Tafil-Klawe, żabriel Ch sy,

Andrzej Rakowski, Paweł Rakowski, Katarzyna Dmitruk, Wojciech Sikorski
Ocena wpływu aktywno ci fizycznej na wybrane procesy poznawcze osób po 5Ń. roku
ycia
Wstęp. Powszechnie wiadomo, e regularne ćwiczenia fizyczne maj dobroczynny wpływ
na ciało człowieka na ka dym etapie jego ycia. W procesie starzenia w organizmie zaczyna
się wiele negatywnych zmian, prowadz cych w konsekwencji do pogorszenia sprawno ci
fizycznej i psychicznej. Źlatego te

aktywno ć fizyczna wydaje się być jedn

ze skuteczniejszych i wa nych metod walki człowieka z nieuniknionymi konsekwencjami
tego procesu.
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Cel. Ocena wpływu systematycznego programu aktywno ci fizycznej, na wybrane procesy
poznawcze tj. ogóln zdolno ć spostrzegania, selektywno ć i koncentrację uwagi.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę ń66 osób po 5Ń. roku ycia, które uczestniczyły
w 3-miesięcznym programie treningowym, prowadzonym w ramach Regionalnego Programu
Aktywno ci Żizycznej Seniorów. Kandydaci do programu, po przeprowadzeniu bada
kwalifikacyjnych, trenowali w grupach 14-16 osobowych, 3 razy w tygodniu po 45-60 minut.
Trening obejmował ćwiczenia, które miały na celu poprawęŚ sprawno ci kr eniowooddechowej, siły i wytrzymało ci mię niowej, gibko ci, równowagi i koordynacji. W grupie
badawczej pomiary przeprowadzono przez rozpoczęciem cyklu treningowego i po jego
zako czeniu. żrupa kontrolna wykonywała test jednokrotnie i obejmowała 3Ń osób
względnie zdrowych, które nie podejmowali systematycznej aktywno ci fizycznej.
W badaniu wykorzystano test badania uwagi „d2” R. Brickenkampa.
Wyniki i wnioski. Nast piła istotna statystycznie poprawa większo ci badanych parametrów
uwagi w grupie badawczej. Badani po 3 miesięcznym cyklu treningowym popełniali mniej
błędów i dlatego te ogólna zdolno ć spostrzegania uległa poprawie. Ponadto ćwicz cy
pracowali bardziej harmonijnie podczas wykonywania testu- w poszczególnych odcinkach
linijki popełniali podobn

ilo ć błędów, która dodatkowo się istotnie zmniejszyła.

W konsekwencji ogólna zdolno ć koncentracji poprawiła się. Ponadto zmiana w ilo ci
popełnianych błędów, harmonijno ci pracy i zdolno ci koncentracji była równie istotna
statystycznie w stosunku do grupy kontrolnej.
Słowa kluczoweŚ aktywno ć fizyczna, procesy poznawcze, osoby po 5Ń. roku ycia
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Streszczenia wyst pie Ś
1. źwa Zas pa
Poczcie sensu ycia młodych dorosłych z lekk niepełnosprawno ci intelektualn
Celem prezentowanych bada była analiza poczucia sensu ycia w grupie młodych dorosłych
z lekk

niepełnosprawno ci

intelektualn . Badania zostały przeprowadzone w grupie

59 osób. Osoby te były w wieku ń8-23 (M=19,12; SD=1,3Ń). Jako narzędzie badawcze
wykorzystano czę ć II i III Testu Sensu

ycia PIL Crumbaugha i Maholicka w polskim

tłumaczeniu Z. Płu ek. Czę ć druga testu zawiera ń4 niedoko czonych zda , za czę ć trzecia
wymaga napisania na temat własnych d e , ambicji i celów yciowych. Źruga czę ć testu
PIL zawiera ń4 niedoko czonych zda . Itemy te, które osoby uzupełniały pierwsz
skojarzon z nimi my l , daj obrazŚ ich d e i celów, oceny ich ycia, postaw wobec
ró nych form ucieczki od ycia, oraz stosunku do sytuacji okre lonych jako beznadziejne,
do przykro ci, mierci, choroby i cierpienia, pomocy innych ludzi. W trzeciej czę ć testu
osoba wypowiada się o swoich d eniach, ambicjach i celach w yciu. Badania dotycz ce
poczucia sensu ycia osób z niepełnosprawno ci intelektualn wskazuj na to, i

ycie jest

dla nich czym cennym, maj marzenia i plany na przyszło ć, choć równie z obaw patrz
na swoje osi gnięcia i mo liwo ci. Analiza wyników bada
spojrzenia na swoje ycie ukazuje, i
afirmuj

dotycz cych subiektywnego

osoby charakteryzuj się poczuciem sensu ycia,

ycie, maj cele i d enia bardzo dojrzale sprecyzowane. Pragn godnie yć. Z du

wra liwo ci a patrz na wiat. Choć zbyt często krytycznie ustosunkowani s do swoich
osi gnięć a tak e do swego ycia. Na ich sposób widzenia wiata du y wpływ wydaj się
mieć trudne do wiadczenia z przeszło ci. Analiza ta kieruje równie
e bardziej s

oni podobni ni

ku stwierdzeniu,

ró ni od osób sprawnych intelektualnie pod względem

subiektywnego ujmowania wiata i swojego w nim miejsca.
Słowa kluczoweŚ poczucie sensu ycia, niepełnosprawno ć intelektualna, doro li

2. Małgorzata R kosiewicz
Rozwój to samo ci młodzie y i młodych dorosłych z niepełnosprawno ci intelektualn
Przedstawione zostan wyniki dwóch (z planowanych pięciu) pomiarów w longitudinalnym
badaniu rozwoju to samo ci osób z niepełnosprawno ci intelektualn . Projekt badawczy
został sfinansowany przez NCN w ramach konkursu PRźLUŹIUM, pt. „Społeczny kontekst
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kształtowania się to samo ci osób z niepełnosprawno ci intelektualn w okresie pó nej
adolescencji i wyłaniaj cej się dorosło ci”. Badaniem objętych zostało ń2Ń osób – 6Ń osób
z niepełnosprawno ci intelektualn w stopniu lekkim i 6Ń osób w normie intelektualnej.
W badaniu skorzystano z koncepcji neo-eriksonowskiego modelu podwójnego cyklu
formowania się to samo ci Koena Luyckxa i in. (2ŃŃ6). Źefiniuje on to samo ć jako efekt
zachodz cych naprzemiennie procesów eksploracji wszerz i w gł b oraz podejmowania
zobowi za i identyfikowania się z nimi. Autor wyró nił ponadto eksplorację ruminacyjn
rozumian jako przejaw obaw i problemów do wiadczanych w anga owaniu się w wa ne
dla rozwoju to samo ci obszary.
Czynnikiem społecznym maj cym, zgodnie z zało eniem planowanych bada , udział
w formowaniu się to samo ci jest typ partycypacji społecznej. Hans Merkens i jego zespół
(Reinders i in., 2ŃŃń) wyró nili cztery cie ki rozwojowe zwi zane z ró nymi typami
społecznej partycypacji – typem integracyjnym, asymilacyjnym, marginalizacyjnym
i separacyjnym. Autorzy okre lili je na podstawie nasilenia dwóch niezale nych od siebie
wymiarów/orientacji

yciowych – orientacji na tera niejszo ć (moratoryjnej) i orientacji

na przej cie do kolejnej fazy rozwojowej (tranzytywnej).
żłównym celem naukowym bada jest odpowied na pytania czyŚ (ń) rozwój to samo ci
osób niepełnosprawnych intelektualnie znajduj cych się w fazie pó nej adolescencji oraz
wyłaniaj cej się dorosło ci ró ni się od rozwoju to samo ci ich sprawnych rówie ników oraz
(2) w jakim stopniu orientacja yciowa i typy partycypacji społecznej oddziałuj na ten
proces. Postawiono następuj ce hipotezyŚ
HńŚ osoby z niepełnosprawno ci

intelektualn

ró ni

się od osób sprawnych typem

partycypacji społecznej – czę ciej występuje u nich typ marginalizacyjny, rzadziej
integracyjny.
H2Ś z powodu odmiennych typów partycypacji społecznej osoby z ograniczeniami sprawno ci
uzyskuj ni sze natę enie wymiarów to samo ci, tym samym ró ni się tak e statusami
to samo ci – w grupie tej czę ciej występuje status to samo ci nadanej, moratoryjnej
i rozproszonej.
W badaniach wykorzystane zostały specjalne wersje narzędzi badawczych, skonstruowane
dla osób z niepełnosprawno ci intelektualn Ś
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DIDS-NI (wersja dla osób z niepełnosprawno ci intelektualn ) – Skala Wymiarów
Rozwoju To samo ci



KPS-NI (wersja dla osób z niepełnosprawno ci

intelektualn ) - Kwestionariusz

Partycypacji Społecznej.
Słowa kluczowe: niepełnosprawno ć intelektualna, to samo ć, typ partycypacji społecznej

3. źwa Zas pa
Jako ć ycia rodzin osób z niepełnosprawno ci intelektualn – koncepcja i pomiar
W referacie zostan przedstawione podstawy teoretyczne konstruktu jako ć ycia rodziny
osób z niepełnosprawno ci intelektualn . Koncepcja i badania jako ci ycia rodziny osób
z niepełnosprawno ci intelektualn , a tak e z innymi problemami rozwojowymi znalazły
swoje miejsce w literaturze przedmiotu dopiero pod koniec lat 90-tych XX. wieku.
Poprzednio, programy interwencyjne raczej uwzględniały specjalne potrzeby osób
niepełnosprawnych niezale nie od kontekstu rodzinnego. Ten trend zmienił się w przeci gu
ostatnich dwóch dekad. W referacie przedstawiono przegl d literatury dotycz cy zmian
w obszarze wspierania rodziny i rozwoju koncepcji jako ci ycia rodziny. Scharakteryzowano
równie narzędzia pomiaru tego konstruktu, a głównie Family Quality of Life Survey-2006,
który powstał w ramach międzynarodowego projektu koordynowanego przez Ivana Browna
i in. z Uniwersytetu w Toronto oraz Skalę Jako ci ycia Rodziny opracowan z inicjatywy
Beach Center on Disability in the USA. Polski zespół równie

jest członkiem

międzynarodowego projektu badaj cego rodzinn jako ć ycia osób z niepełnosprawno ci
intelektualn . W raporcie zostan

przedstawione równie

meta-analizy wyników bada

dotycz ce omawianego konstruktu.
Słowa kluczoweŚ jako ć ycia, rodzina, niepełnosprawno ć intelektualna

4. Ewa Biernat
Wybrane uwarunkowania jako ci ycia u rodziców dzieci autystycznych
„ yć to do wiadczać – poprzez działanie, odczuwanie, my lenie, Źo wiadczanie rozgrywa się
w czasie. To czas jest podstawowym, acz rzadkim dobrem, jakim dysponujemy. Z biegiem lat
to baga do wiadcze jednostki decyduje o jako ci jej ycia.” (M. Csikszentmihalyi).
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Tematem referatu będ

wybrane uwarunkowania jako ci

ycia u rodziców dzieci

z zaburzeniami autystycznymi. Wyst pienie ma na celu przedstawienie wyników własnych
bada

nad zwi zkami między orientacj

a jako ci

temporaln

i kompetencjami temporalnymi

ycia u rodziców dzieci autystycznych. Jako ć

ycia tych rodziców nie jest

warto ci stał , lecz uwarunkowana jest wieloma czynnikami i ulega zmianom. Orientacja
temporalna ł czy w sobie perspektywę czasow i umiejętno ć działania w jednym z trzech
wymiarów czasu – przeszło ci, tera niejszo ci, przyszło ci. Kompetencje temporalne
rozumiane s

jako umiejętno ć jednostki do optymalnego funkcjonowania w trzech

wymiarach w oparciu o integrację osobist przeszło ci i przyszło ci w tera niejszo ci.
Przyjmuje się, e zachodzi dodatni zwi zek pomiędzy pozytywn postaw wobec czasu
i spójn perspektyw temporaln a poczuciem jako ci ycia u rodziców dzieci z zaburzeniami
autystycznymi.
Przewidywany termin uko czenia bada Ś lipiec 2Ńń4
Słowa kluczoweŚ jako ć ycia, orientacja temporalna, kompetencje temporalne

5. żrzegorz Wi cek
Psychologiczne podstawy interwencji w Systemie Nauczania Kierowanego
System Nauczania Kierowanego (ang. Conductive Education – Cź) jest przykładem
wieloprofilowego podej cia do usprawniania, czy nawet szerzej – edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawno ci

ruchow . Pierwotnie Cź był skierowany do dzieci i młodzie y

z mózgowym pora eniem dziecięcym, jednak z czasem zaczęto obejmować nauczaniem
kierowanym dzieci z innymi rodzajami niepełnosprawno ci ruchowej, a w postaci
rehabilitacji kierowanej – tak e osoby dorosłe. Jedn z przewodnich my li tego systemu jest
objęcie wspomaganiem cało ci funkcjonowania osoby, przez co realizuje on ogólne zasady
teorii rehabilitacji osób z niepełnosprawno ci . Historia Cź sięga lat 4Ń. dwudziestego wieku
i stanowi ilustrację rozwoju oraz ekspansji tego podej cia z Węgier, gdzie zostało
zapocz tkowane, na cał źuropę i wiat. Pomimo rosn cej popularno ci Cź w rodowiskach
zwi zanych z usprawnianiem osób z niepełnosprawno ci
ródłowych opisów zasad nauczania kierowanego, wci

ruchow

oraz obecno ci

brakuje rzetelnych analiz

teoretycznych tego zjawiska od strony psychologicznej. Celem referatu jest wskazanie
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podstaw psychologicznych Cź w rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawno ci
ruchow .
Wyniki bada

na temat Cź s niespójne. Opisane zostały badania, które pokazuj brak

przewagi CE nad innymi metodami rehabilitacji dzieci i dorosłych z niepełnosprawno ci
motoryczn . Z drugiej strony widoczny jest nurt bada i publikacji, w których podkre lane s
zalety tej metody edukacji i rehabilitacji na tle innych. Tak e opinia rodowisk praktyków
uczestnicz cych w Cź oraz, co wa niejsze, rodziców dzieci objętych interwencj w ramach
tego systemu – jest bardzo dobra. Podkre lane s wa ne cechy Cź w edukacji i rehabilitacji
osób z niepełnosprawno ci

ruchow

–

cało ciowo ć oddziaływa , kształtowanie

funkcjonowania osobowo ciowego uczestników oraz dobre efekty rehabilitacji ruchowej.
Obecne w literaturze syntezy i metaanalizy dostępnego zakresu

ródeł wskazuj

na niekonkluzywno ć dotychczasowego stanu wiedzy na temat Cź. Wskazuje to na potrzebę
dalszej

aktywno ci

badawczej,

jednak

uwzględniaj cej

problemy

metodologiczne

i teoretyczne, które zostały odnotowane. Jednym z takich problemów jest brak wła ciwego
uwzględnienia płaszczyzny psychologicznej w badaniu cało ciowych efektów Cź dla jego
uczestników. Powoduje to potrzebę dotarcia do psychologicznych mechanizmów interwencji
w tej metodzie usprawniania.
Analiza dostępnej literatury psychologicznej oraz materiałów

ródłowych na temat Cź

wskazuje na korzenie tego podej cia, które sięgaj do prac Wygotskiego i Łurii, ale tak e
na korespondencję Cź z nowszymi koncepcjami psychologicznego rozwoju człowieka oraz
rehabilitacji osób z niepełnosprawno ci . Tak e problematyka oraz metodologia bada
nad Cź mo e stać się bardziej rozwinięta i adekwatna dzięki wykorzystaniu m. in. podej cia
narracyjnego, teorii samoregulacji, czy psychologii pozytywnej. Stanowi to ilustrację wagi
opisania psychologicznych mechanizmów le cych u podstaw Systemu Nauczania
Kierowanego jako metody rehabilitacji.
Słowa

kluczoweŚ

System

Nauczania

Kierowanego,

z niepełnosprawno ci ruchow
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analiza

teoretyczna,

osoby

Sesja tematyczna nr 25: Z ZAżAŹNIź PSYCHOLOżII ROŹZINY
Prowadz cyŚ
Hanna Liberska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wyst pieniaŚ
1. źl bieta Napora
Instytut Żilozofii, Socjologii i Psychologii, Akademia im. Jana Źługosza
w Częstochowie
Parentyfikacja dziadków w rodzinie o ró nej strukturze a jako ć ycia młodzie y
2. Katarzyna A. Knopp
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Zale no ć mi dzy wła ciwo ciami systemu rodzinnego definiowanymi w ramach
Modelu Kołowego Ź. Olsona a postawami rodzicielskimi
3. Krystian Barzykowski1, Joanna żrzymała-Moszczy ska1, Halina żrzymałaMoszczy ska2, Magdalena Kosno1, Daniel Dzida3
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie

2

Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie

3

Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagiello ski

w Krakowie
Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej w kontek cie wielokulturowo ci
oraz wieloj zyczno ci dzieci i młodzie y
4. Anna Piekacz
Wydział Organizacji i Zarz dzania, Politechnika l ska
Placówka Opieku czo-Wychowawcza „Szansa dla dziecka”
O rodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej „Szansa”
Psychologia stosowana w instytucjonalnej pieczy zast pczej
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5. Kamila Litwic-Kaminska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Koncentracja uwagi a reakcje psychomotoryczne u uczniów z klas sportowych
i niesportowych

Streszczenia wyst pie Ś
1. źl bieta Napora
Parentyfikacja dziadków w rodzinie o ró nej strukturze a jako ć ycia młodzie y
Cel. Rozeznanie, jakiego rodzaju wsparcia (parentyfikacja) udzielaj dziadkowie rodzinom
swoich dzieci w warunkach polskich i jaki jest zwi zek między parentyfikacj dziadków,
a jako ci

ycia młodzie y.

Metoda. Przebadano 5Ń4 osoby z rodziny pełnej i 77 osób z rodziny samotnej matki przy
zastosowaniu Skali Huebnera SLSS (Student’s Life Satisfaction Scale) do badania jako ci
ycia oraz Skal Wsparcia Społecznego (SWS, Kmiecik-Baran, 2ŃŃŃ), któr badano siłę
i rodzaj wsparcia ze strony dziadków.
Wyniki. 1. młodzie z rodziny pełnej korzystniej ocenia swoj jako ć ycia w porównaniu
z badanymi z rodziny samotnej matki, ró nica jest statystycznie słabo istotna (p<Ń,05). 2.
Zaskakuj wyniki, e w warunkach polskich zarówno babcia jak i dziadek ze strony ojca,
znacz co więcej udzielaj

wsparcia informacyjnego, warto ciuj cego, instrumentalnego

jak i emocjonalnego rodzinie pełnej, ni rodzinie samotnej matki. Natomiast, dziadkowie
ze strony matki podobnie udzielaj pomocy zarówno rodzinie samotnej matki jak i pełnej.
3. Wnuczki z rodziny pełnej w porównaniu z wnukami, s bardziej usatysfakcjonowane
i znacz co lepiej oceniaj pomoc jedynie babci ze strony matki (p<0,031). Podobnie wnuczki
z rodziny samotnej matki, s bardziej zadowolone i korzystniej oceniaj wsparcie zarówno
babci (p<0,007) jak i dziadka (p<0,ŃŃń) ze strony matki. Wnuki obydwojga płci
z porównywanych rodzin najmniej korzystnie oceniaj wsparcie dziadka ze strony ojca,
ró nica nie jest istotna statystycznie. 4. W rodzinie pełnej zachodzi więcej pozytywnie
istotnych zwi zków między rodzajami wsparcia dziadków ze strony matki, a jako ci

ycia

młodzie y. Z kolei, w rodzinie samotnej matki uchwycono jedyny, istotnie pozytywny
zwi zek warto ciuj cego wsparcia dziadka ze strony matki z jako ci
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ycia młodzie y.

Konkluzje. Młodzie ma znacz co lepsze zwi zki z babci i dziadkiem ze strony matki, tylko
w rodzinie pełnej, w której tak e, odkryto zwi zek warto ciuj cego wsparcia babci ze strony
ojca z jako ci ich ycia. W rodzinie bez obecno ci ojca uchwycono większe zaanga owanie
babci i dziadka ze strony matki w ocenie wnuczek i jedyny zwi zek warto ciuj cego wsparcia
dziadka z jako ci

ycia wnuków. Wynik ostro nie potwierdził zachodz c parentyfikację

dziadka w rodzinie samotnej matki.
Słowa kluczoweŚ parentyfikacja dziadków, jako ć ycia młodzie y

2. Katarzyna A. Knopp
Zale no ć mi dzy wła ciwo ciami systemu rodzinnego definiowanymi w ramach Modelu
Kołowego Ź. Olsona a postawami rodzicielskimi
W chwili obecnej w rozwa aniach nad rodzin

dominuje podej cie systemowe. Jedn

z najciekawszych koncepcji teoretycznych opisuj cych rodzinę w sposób cało ciowy jest
Model Kołowy Systemów Mał e skich i Rodzinnych D. Olsona. Jest on rozwijany od wielu
lat i stał się teoretyczn podstaw wielu bada prowadzonych na całym wiecie. Nowo ci
jest jednak koncepcja powi zania zmiennych opisywanych w modelu ze stylami
wychowawczymi stosowanymi przez rodziców, która pojawiła się w pracach samego Olsona
i jego współpracowników dopiero kilka lat temu i jak dot d nie została wystarczaj co
zweryfikowana empirycznie.
Przeprowadzane badania miały na celu poszukiwanie zale no ci między Modelem Kołowym
a postawami rodzicielskimi. Wzięło w nich udział 9Ń par mał e skich (N=ń8Ń) posiadaj cych
dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Oboje rodzice wypełniali Skale Oceny Rodziny Ź. Olsona
w polskiej adaptacji A. Margasi skiego oraz Skalę Postaw Rodzicielskich PCR M. Plopy.
W wyst pieniu przedsykutowane zostan
elastyczno ci

i komunikacj

stwierdzone zale no ci między spójno ci ,

w rodzinie a postawami rodzicielskimi, jak równie

podobie stwa i ró nice między mał onkami w ich ocenie systemu rodzinnego
i w prezentowanych przez nich ustosunkowaniach wobec dzieci.
Słowa kluczoweŚ system rodzinny, postawy rodzicielskie
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3. Krystian Barzykowski, Joanna żrzymała-Moszczy ska, Halina żrzymałaMoszczy ska, Magdalena Kosno, Daniel Dzida
Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej w kontek cie wielokulturowo ci oraz
wieloj zyczno ci dzieci i młodzie y
Choć rosn ca ró norodno ć kulturowa i językowa społecze stwa stanowi nowe i coraz
powa niejsze wyzwanie dla osób zajmuj cych się diagnoz psychologiczn , to zagadnienia
zwi zane z psychologi kulturow i psychologicznymi aspektami wielojęzyczno ci bardzo
rzadko (a najczę ciej wcale) pojawiaj

się w obowi zkowym programie kształcenia

psychologicznego. W wyst pieniu poruszone zostan wybrane i najwa niejsze zagadnienia
dotycz ceŚ (a) osoby prowadz cej diagnozę psychologiczn (tj. postaw wobec odmienno ci
kulturowej, kompetencji kulturowej jako podstawowej kompetencji profesjonalnej), (b) osoby
uczestnicz cej w badaniu (tj. wpływu pochodzenia kulturowego i/lub zaplecza językowego
oraz sytuacji zmiany kultury przez dziecko na przebieg badania). Wyst pienie jest opisem
wybranych zagadnie zwi zanych z diagnoz dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych,
których uwa ne rozwa enie pozwoli zachować wysok

jako ć pracy diagnostycznej.

Na zako czenie zaprezentowana zostanie publikacja skierowana do osób pracuj cych
w poradniach

psychologiczno-pedagogicznych,

która

stanowi

odpowied

na

lukę

w dotychczasowym kształceniu diagnostycznym i krok w kierunku upowszechniania dobrych
praktyk diagnostycznych.
Słowa kluczoweŚ diagnoza psychologiczna, wielokulturowo ć, wielojęzyczno ć, dzieci,
młodzie

4. Anna Piekacz
Psychologia stosowana w instytucjonalnej pieczy zast pczej
Wraz z przekształceniami placówek opieku czo-wychowawczych dokonywały się przemiany
w systemie wychowania i pomocy psychologicznej. Wychowankowie współczesnych
instytucji opieku czych przejawiaj inne potrzeby ni ci sprzed kilkudziesięciu lat. Coraz
większego znaczenia nabiera pomoc psychologiczna oparta na holistycznym podej ciu
do podopiecznego. To stwarza potrzebę zbudowania wielostronnego podej cia do pomocy
dzieciom osieroconym. Rola zawodowa psychologa w instytucjonalnej pieczy zastępczej
ró ni się od innych form pracy. Źaje mo liwo ci wnikliwego wchodzenia w wiat dziecka
716

równocze nie generuj c liczne dylematy. Od psychologa w placówce wymaga się wiedzy
z zakresuŚ ró nych działów psychologii, psychoterapii, prawa, pedagogiki, resocjalizacji
i pracy socjalnej. Wiele kwestii nabiera specyficznego kontekstu w pomocy placówkowej,
między innymiŚ poruszanie bolesnych tematów, zachowanie tajemnicy, ujawnianie emocji,
wzmacnianie efektów terapii, dobór podej cia terapeutycznego, zasadno ć podejmowania
psychoterapii, konflikt ról, praca z rodzinami. Swoisty jest przede wszystkim charakter relacji
z dzieckiem – wymaga od psychologa du ych kompetencji emocjonalnych stanowi cych
fundament

umiejętno ci

emocjonalnego

balansowania

pomiędzy

nadmiernym

a niedostatecznym zaanga owaniem. Ponadto to psycholog wchodzi w wiat dzieci w ich
domu a nie dzieci do gabinetu psychologa. Psycholog w placówce jest nie tylko terapeut
ale namiastk bliskiej osoby zastępuj cej funkcje rodzica. Psycholog, który podejmuje pracę
w instytucji opieku czej powinien być wiadom, e jest ona niepodobna do gabinetowej.
Opiera się na zwi zkach interpersonalnych z dziećmi a psycholog jako ogniwo całego
systemu pieczy zastępczej jest nie tylko terapeut , ale osob
za realizację

planu

pracy

z

dzieckiem

i

rodzin .

współodpowiedzialn

Interdyscyplinarne

podej cie

do wychowanków wymaga specyficznych metod pracy. Pomagaj cy w wielu sytuacjach stoi
w obliczu przekraczania granicŚ własnej emocjonalno ci, cudzej intymno ci, moralnych,
własnej roli zawodowej, zrozumienia. Obecnie nie ma regulacji, jak specjalno ć powinien
uko czyć psycholog zatrudniany w instytucji opieku czej. Brak te
dedykowanych

psychologom

na

temat

specyfiki

pomocy

podręczników

wychowankom,

które

uwzględniałyby aktualne problemy społeczne. W zwi zku z powy szym istnieje potrzeba
rozpowszechniania

wiedzy

na

temat

metod

pracy

psychologicznej

z

dzieckiem

w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Słowa kluczoweŚ instytucjonalna piecza zastępcza, psychologia stosowana, rola zawodowa
psychologa, pomoc społeczna

5. Kamila Litwic-Kaminska
Koncentracja uwagi a reakcje psychomotoryczne u uczniów z klas sportowych
i niesportowych
Aktywno ć fizyczna odgrywa istotn rolę z yciu ka dego człowieka. Szczególnie istotna jest
dla młodzie y, pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny, ale tak e psychiczny. W przypadku
sportowców umiejętno ć koncentracji uwagi i umiejętno ć szybkiego reagowania
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na zmieniaj ce się bod ce jest tak e jednym z wyznaczników osi gnięć sportowych. Obecnie
coraz więcej uwagi po więca się nie tylko dobremu przygotowaniu fizycznemu sportowców,
ale tak e rozwijaniu umiejętno ci psychologicznych. Celem prezentowanej pracy jest
sprawdzenie czy młodzie uprawiaj ca sport (uczęszczaj ca do klasy sportowej) ró ni się
w zakresie wybranych parametrów psychomotorycznych (koncentracji uwagi i czasów reakcji
prostej i zło onej) od młodzie y z klas niesportowych. Zbadano ł cznie ń83 uczniów
(gimnazjum i liceum) z klas sportowych i niesportowych.

rednia wieku wynosiła ń4,7ń

(SD=1,42). W badaniach zastosowano test d2 do badania uwagi, refleksomierz - urz dzenie
do pomiaru czasu reakcji prostej i zło onej oraz aparat krzy owy do badania do oceny
koordynacji wzrokowo – ruchowej. Wykazano, e młodzie z klas sportowych ró ni się
w zakresie czasów reakcji od młodzie y nie uprawiaj cej wyczynowo sportu. Uczniowie klas
sportowych popełniali mniej błędów w tempie swobodnym oraz lepiej działali pod presj
czasu (tempo wymuszone). Ponadto stwierdzono, e osoby, które uzyskiwały wy sze wyniki
w zakresie zdolno ci spostrzegania oraz zdolno ci koncentracji uwagi osi gały krótsze czasy
reakcji w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz popełniały mniej błędów. Zale no ci
te ujawniały się czę ciej i były wy sze u uczniów z klas sportowych. Natomiast krótsze czasy
reakcji prostej i zło onej wi zały się z lepszym wykonaniem testu koncentracji tylko
w grupach sportowych.
Słowa kluczoweŚ koncentracja uwagi, reakcje psychomotoryczne, sport, adolescenci
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Sesja plakatowa nr 1: RELACJE W RODZINIE I PRACY
Prowadz cyŚ
źl bieta Napora
Akademia im. Jana Źługosza w Częstochowie

Prezentacje:
1. Dorota Rutkowska, Anna Olejniczak
Uniwersytet Warszawski
źgzocentryczna

motywacja

zachowa

prospołecznych

a

przyjmowanie

perspektywy innych ludzi

2. Adam Kucharski
Uniwersytet Szczeci ski
Temperamentalne i osobowo ciowe uwarunkowania zachowa humorystycznych
w relacjach interpersonalnych
3. Paulina Szyma ska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Co w rodzinie to w pracy – relacja mi dzy

rodowiskiem rodzinnym

i zawodowym w kontek cie posiadanych zasobów osobistych
4. Dorota Suwalska-Barancewicz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Typy zwi zków partnerskich ze wzgl du na wymiary przywi zania i zale no ć
od partnera
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5. Izabela Krejtz1, Marzena Rusanowska2, Paweł Holas3, John B. Nezlek4, Natalia
Szczepanik1
1

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej

2

Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie

3

Uniwersytet Warszawski

4

College of William and Mary

Poczucie wdzi czno ci a codzienne funkcjonowanie
6. Sabina Kołodziej, Anna Baczy ska
Akademia Leona Ko mi skiego w Warszawie
Rola emocji oraz indywidualnego stylu wywierania wpływu w grupowym
podejmowaniu decyzji
7. Jarosław Jastrz bski, Emilia Zyskowska, Katarzyna Włodarska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
System emocjonalny a jako ć relacji w bliskich zwi zkach

Streszczenia prezentacji:
1. Dorota Rutkowska, Anna Olejniczak
źgzocentryczna motywacja zachowa

prospołecznych a przyjmowanie perspektywy

innych ludzi
Przyjmowanie perspektywy (ang. perspective taking) definiowane jest jako „skłonno ć
do spontanicznego przyjmowania psychologicznego punktu widzenia innych w

yciu

codziennym” (Źavis, ń999, s. 7ń) lub proces wyra aj cy się „wyobra aniem sobie
rzeczywisto ci z punktu widzenia innej osoby lub wyobra aniem sobie siebie w sytuacji innej
osoby” (Galinsky, Ku, Wang, 2005, s. 110). Rola przyjmowania cudzej perspektywy
jako jednego z czynników kształtuj cych gotowo ć do niesienia pomocy innym ludziom stała
się ródłem kontrowersji między badaczami zachowa prospołecznych (Batson i in., 1997;
Cialdini i in., ń997). Mo na oczekiwać, e przyjmowanie perspektywy innych ludzi zale y od
typu motywacji prospołecznej. W literaturze wyró nia się endo- i egzocentryczny rodzaj
motywacji do niesienia pomocy innym (Karyłowski, ń978, ń982ś Szuster, 2ŃŃ5). U podstaw
motywacji endocentrycznej le y aktywizacja reprezentacji własnej osoby oraz koncentracja
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na standardach Ja, czyli kryteriach oceny tego, co korzystne i niekorzystne dla Ja.
W przypadku tego typu motywacji zachowania nios ce pomoc dostarczaj
wzmocnie

podmiotowi

wewnętrznych w postaci zmian pozytywnych lub braku zmian negatywnych

w reprezentacji własnej osoby, przy czym antycypacja tych wzmocnie odgrywa kluczow
rolę z punktu widzenia uruchomienia zachowa , których celem jest pomoc. Motywacja
egzocentryczna wi e się z aktywizacj reprezentacji obiektów innych, ni własna osoba oraz
koncentracj

na standardach poza-Ja, czyli kryteriach oceny tego, co korzystne, b d

niekorzystne dla innego człowieka. Ten rodzaj motywacji mo e uruchamiać zachowania
maj ce na celu niesienie pomocy w odpowiedzi na antycypację takich wzmocnie
wewnętrznych, których

ródłem s

zmiany pozytywne lub brak zmian negatywnych

w spostrzeganej sytuacji innej osoby. Przeprowadzono badania, których celem było
sprawdzenie zwi zku nasilenia motywacji egzocentrycznej i endocentrycznej z (i) poziomem
dyspozycyjnej skłonno ci do przyjmowania perspektywy innych ludzi oraz z (ii) dwoma
sposobami przyjmowania perspektywyŚ jednym zapo redniczonym przez koncentrację na Ja,
czyli polegaj cym na wyobra aniu sobie siebie w sytuacji innej osoby, oraz drugim
bez po rednictwa koncentracji na Ja, czyli polegaj cym na wyobra aniu sobie sytuacji
z punktu widzenia innej osoby. Ze względu na większ dostępno ć reprezentacji innych ludzi
w przypadku motywacji egzocentrycznej ni

endocentrycznej oczekiwano pozytywnego

zwi zku nasilenia motywacji egzocentrycznej z dyspozycyjn skłonno ci do przyjmowania
cudzej perspektywy oraz z wyobra aniem sobie rzeczywisto ci z punktu widzenia innej
osoby. Przebadano ł cznie 2Ń7 kobiet i ń77 mę czyzn (N=384) w wieku od 18 do 54 lat.
Rezultaty analiz wykazały brak zwi zku między nasileniem motywacji egzocentrycznej
i endocentrycznej a dyspozycyjn skłonno ci do przyjmowania perspektywy innych ludzi.
Zarazem wy sze nasilenie motywacji egzocentrycznej wi zało się z silniejsz deklarowan
koncentracj na wyobra aniu sobie rzeczywisto ci z perspektywy Innego, ale rezultat ten
wyst pił wył cznie w sytuacji ekspozycji na apel o pomoc dla innej osoby.
Słowa kluczoweŚ motywacja egocentryczna, przyjmowanie perspektywy, zachowania
prospołeczne
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2. Adam Kucharski
Temperamentalne i osobowo ciowe uwarunkowania zachowa

humorystycznych

w relacjach interpersonalnych
Ró nice obserwowane w reakcjach na bod ce humorystyczne maj swoje uwarunkowania
w cechach temperamentalnych i osobowo ciowych. Sprawiaj one, e osoby reprezentuj
odmienne style humoru, które mog mieć adaptacyjny (konstruktywny) dla samej jednostki
i jej relacji z innymi i nieadaptacyjny (destrukcyjny) dla jednostki i jej relacji z innymi
charakter (Craik, Ware, 1998; Martina 2003; Kirsch, Kuiper, 2003). Manifestowanie
okre lonego stylu w relacjach interpersonalnych stanowi podstawę do przypisywania tym
osobom okre lonych cech osobowo ci a w dalszej konsekwencji prezentowanie wobec nich
okre lonych zachowa , które albo podtrzymuj u jednostki okre lony wzorzec zachowa ,
albo wymuszaj jego modyfikację. Źlatego przyjmujemy za zasadne uwagi Craik, Ware,
e zachowania humorystyczne musz być rozwa ane poprzez osadzenie ich w okre lonej
sytuacji i kontek cie. Mo na spodziewać się,
i najbardziej utrwalone wzorce zachowa

e w takiej sytuacji ujawni

humorystycznych, ale mog

się typowe

to być typowe

dla jednostki zachowania na okre lony typ sytuacji i zada . Trzeba zauwa yć, e u człowieka
istnieje potrzeba ci gło ci i spójno ci, ale te

konieczno ć modyfikowania swojego

zachowania w celu dostosowania się do sytuacji (Pervin, 2ŃŃ2, zaŚ Ole , 2ŃŃ9).
W prezentowanych badaniach przyjęto zało enie,
temperamentu i osobowo ci warunkuj

e ró nice indywidualne w cechach

okre lone style zachowa

w konkretnych sytuacjach, ale równie

sprawiaj ,

indywidualnych ró ni

zmiany zachowa

się umiejętno ci

humorystycznych

e osoby o okre lonych cechach
w zale no ci od wymaga

sytuacji. Cechuje je zatem ró ny poziom kompetencji humoru, któr

za Carrell (2ŃŃŃ)

zdefiniować mo na jako umiejętno ci oceny pewnych zachowa jako zabawnych, a tak e
umiejętno ci

dostosowania

okre lonego

trybu

przetwarzania

(informacyjnego

i humorystycznego) w zale no ci od sytuacji. Badani mieli za zadanie wypowiadać się
adekwatnie do wymogów sytuacji stosuj c jeden z trzech trybów komunikacjiŚ
humorystyczny, powa ny lub humorystyczno-powa ny. Postawiono następuj ce pytania
badawczeŚ czy badani prezentuj cy okre lone cechy osobowo ciowo-temperamentalne
wypowiadaj się stosuj c stały tryb komunikacji oraz czy badani posiadaj cy okre lone cechy
osobowo ciowo-temperamentalne

wykazuj

predyspozycje

komunikacji.
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do

zmian

danego

trybu

Słowa kluczoweŚ temperament, osobowo ć, zachowania humorystyczne

3. Paulina Szyma ska
Co w rodzinie to w pracy – relacja mi dzy rodowiskiem rodzinnym i zawodowym
w kontek cie posiadanych zasobów osobistych
Rodzina i praca to dwa podstawowe obszary aktywno ci ludzkiej. Wkraczaj c w okres
dorosło ci, młody człowiek wykształca pierwsze trwałe, intymne więzi z partnerem,
rozpoczyna samodzielne ycie i zakłada własn rodzinę. Jednocze nie gwałtownie rozwija się
jego działalno ć w sferze zawodowej – zdobywa pierwsz

pracę, awansuje, zarabia

na utrzymanie siebie i najbli szych osób. Konieczno ć sprostania wymogom i obowi zkom
stawianym z jednej strony przez rodzinę, z drugiej natomiast przez pracę, mo e silnie
wpływać na funkcjonowanie człowieka w ka dym z tych rodowisk. Badacze wielokrotnie
podejmowali próby zweryfikowania relacji między

yciem zawodowym a prywatnym,

skupiaj c się przede wszystkim na konflikcie rodzina-praca (Allen, Herst, Bruck, Sutton,
2000; Carlson, Kacmer, 2000; Kinnunen, Geurts, Mauno, 2004), rzadziej na facylitacji
(Greenhaus, Powell, 2006; McNall, Masuda, Nicklin, 2ŃńŃ). Celem niniejszego badania było
sprawdzenie, czy relacja między

rodowiskiem rodzinnym a zawodowym ł czy się

z osobistymi zasobami posiadanymi przez człowieka. Zgodnie z teori Stevana ź. Hobfolla
ludzie d

do utrzymania warto ci, obiektów, czy rzeczy, które s dla nich wa ne i pomagaj

w adaptacji do zmieniaj cych się warunków. Jednocze nie ka da strata zasobów jest bardziej
odczuwalna ni ich zysk. Na podstawie analizy literatury zało ono zatem, e osoby, u których
relacja między rodzin a prac ma charakter facylituj cy, poniosły mniejsz stratę i odniosły
większy zysk zasobów w porównaniu do osób, u których zale no ć ta ma charakter
konfliktowy. Źodatkowo zarówno zysk, jak i strata powinny głównie dotyczyć zasobów
rodzinnych i indywidualnych, w mniejszym stopniu zawodowych. Do weryfikacji hipotez
zastosowanoŚ własn

ankietę socjodemograficzn , COR-Evaluation Stevana E.Hobfolla

(Kwestionariusz Samooceny Zysków i Strat) zaadaptowany przez Bohdana Źudka, Jerzego
Koniarka i źwę żruszczy sk

oraz Kwestionariusz SWINż autorstwa Sabine żeurts

i współpracowników w polskiej adaptacji Agnieszki Mo cickiej-Teske i Doroty Merecz.
Słowa kluczoweŚ rodzina, rodowisko zawodowe, zasoby osobiste
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4. Dorota Suwalska-Barancewicz
Typy zwi zków partnerskich ze wzgl du na wymiary przywi zania i zale no ć
od partnera
Źotychczasowe badania problematyki bliskich zwi zków dwojga ludzi ci gle nie do ko ca
pozwalaj

wyja nić funkcjonowanie diady. Kwestia ta pozostaje otwarta i wzbudza

zainteresowanie

badaczy

reprezentuj cych

ró ne

dziedziny naukoweŚ

psychologię,

pedagogikę, socjologię (Rostowski, 2ŃŃ3ś Plopa, 2ŃŃ5).Współcze ni badacze poszukuj
uwarunkowa , wyznaczników b d czynników znacz cych dla jako ci funkcjonowania relacji
partnerów. Bliskie zwi zki interpersonalne pełni doniosł rolę w yciu człowieka, a trwanie
w intymnej relacji stanowi element poczucia szczę cia i dobrostanu psychicznego (Bowlby,
2007). Nie bez znaczenia dla funkcjonowania bliskich relacji jest przywi zanie, gdy wyniki
wcze niejszych bada wskazuj , e jako ć ycia pary pozostaje tak e pod jego wpływem
(Mikulincer, Shaver, 2ŃŃ7). W zale no ci od stylu przywi zania, jaki charakteryzuje
człowieka, budowane s mniej lub bardziej satysfakcjonuj ce relacje z innymi, a tak e
mo liwe staje się okre lenie funkcjonowania partnerów w bliskich zwi zkach. Wyniki
licznych bada wskazuj tak e, e dla relacji partnerów, znaczenie ma zale no ć od partnera.
Przyczynia się ona do wysokiej satysfakcji z relacji, dobrego przystosowania do współ ycia
z innymi, deklarowanym lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym (Bornstein,
Languirand, 2ŃŃ3). Tymczasem dokonuj ce się przemiany w zakresie
kulturowego i gospodarczego przyczyniły się do powstania zakłóce

ycia społecznow dynamice

funkcjonowania diady (żiddens, 2Ńń2). Podkre la to potrzebę, wręcz konieczno ć,
naukowego pogłębienia wiedzy o zwi zkach romantycznych, ich funkcjonowaniu i zmianach
w czasie. Między innymi z tego względu, celem wyodrębnienia typów zwi zków partnerów,
ró ni cych się między sob

jako ci

ich funkcjonowania (na wymiarze postrzeganego

wsparcia, głęboko ci relacji i konfliktu) przeprowadzono analizę skupie bior c pod uwagę
trzy wska niki – dwa wymiary przywi zania (unikanie i niepokój) oraz poziom zale no ci
od partnera. Oczekiwano, e konfiguracja wymiarów przywi zania i zale no ci układa się
w okre lone skupienia, wyznaczaj c odmiennie funkcjonuj ce typy zwi zków. Przywi zanie
mierzono narzędziem Experiences In Close Relationships Revised w polskiej adaptacji
Cezarego Wi niewskiego (2Ńńń), natomiast do pomiaru poziomu zale no ci od partnera
zastosowano Skalę Zale no ci od Mał onka/Partnera Małgorzaty Babiuch i Olgi
Kriegelewicz (2ŃńŃ), powstał w oparciu o kwestionariusz Spouse-Specific Dependency Scale
autorstwa Jill H. Rathus i K. Źaniela O’Leary’ego (ń997). Jako ć funkcjonowania partnerów
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w zwi zku mierzona była Inwentarzem Jako ci Zwi zku (The Quality of Relationships
Inventory) w polskiej adaptacji Doroty Suwalskiej-Barancewicz, Pawła Izdebskiego i Hanny
Liberskiej (2Ńń2). W badaniach udział wzięło 346 osób (ń73 par) w wieku od 19 do 41 lat,
będ cych w stałym zwi zku mał e skim, narzecze skim lub kohabitacyjnym.
Rezultaty analizy skupie

pozwoliły na wyodrębnienie czterech typów zwi zków,

reprezentuj cych odmienny sposób funkcjonowania partnerówŚ typ „bezpieczny o wysokiej
zale no ci” (cechuje się najwy szym poziomem postrzeganego wsparcia i głęboko ci relacji
a najni szym poziomem konfliktu)ś typ „bezpieczny o ni szej zale no ci” i „lękowy
o wysokiej zale no ci” (charakteryzuj się zbli onym poziomem postrzeganego wsparcia,
zaanga owania w relację i konfliktu) oraz „lękowy o ni szej zale no ci” (cechuje się
najni szym poziomem postrzeganego wsparcia i zaanga owania w zwi zek i najwy szym
poziomem konfliktu).
Słowa kluczoweŚ zwi zki partnerskie, wymiary przywi zania, zale no ć od partnera

5. Izabela Krejtz, Marzena Rusanowska, Paweł Holas, John B. Nezlek, Natalia
Szczepanik
Poczucie wdzi czno ci a codzienne funkcjonowanie
Prezentacja dotyczy wpływu wzbudzania wdzięczno ci na codzienne samopoczucie oraz
sposób funkcjonowania mierzone za pomoc pomiaru codziennego w formie dzienniczka.
Poka emy, w jaki sposób wzbudzanie wdzięczno ci wpływa na funkcjonowanie oraz co jest
przedmiotem wdzięczno ci Polaków.
Słowa kluczoweŚ wdzięczno ć, funkcjonowanie codzienne

6. Sabina Kołodziej, Anna Baczy ska
Rola emocji oraz indywidualnego stylu wywierania wpływu w grupowym podejmowaniu
decyzji
W referacie przedstawiono wyniki eksperymentu badaj cego zwi zek emocji oraz
indywidualnych preferencji wywierania wpływu na podejmowanie decyzji w grze dylemat
wię nia. W badaniu uczestniczyło 23. mened erów
funkcjonuj cych na rynku polskim.
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redniego szczebla z organizacji

Przed przeprowadzeniem eksperymentu mened erowie wypełniali kwestionariusz analizuj cy
indywidualnie stosowane taktyki wywierania wpływu. W badanej grupie wyłoniono 6 osób
charakteryzuj cych się presj oraz 6 osób wykazuj cych się konsultacj . Pozostała grupa
11 osób uzyskała wyniki po rednie.
W drugiej czę ci eksperymentu, całej badanej grupie zaprezentowano fragment filmu, który
wprowadził ich w nastrój rywalizacji. Następnie osoby badane podzielono na 4 grupy,
zgodnie z wynikami uzyskanymi w kwestionariuszu: 1 grupa - presyjni, 2 grupa konsultacyjni, 3 i 4 grupę tworzyły osoby, które uzyskały wyniki po rednie w powy szym
kwestionariuszu. W grupach przeprowadzono grę dylemat wię nia, gdzie grupa nr ń grała
z grup nr 3, a grupa nr 2 grała z grup nr 4. żra przebiegała w 8 rundach, podczas których
były 2 mo liwo ci spotkania dwóch przedstawicieli grup.
Uzyskane wyniki pokazuj ,

e grupy nr ń (presyjna) dokonywała presyjnych wyborów

do pierwszego spotkania z przedstawicielem grupy przeciwnej. Następnie zmieniła strategię,
staraj c się osi gn ć największ liczbę punktów poprzez kooperację. W grupach nr 2 oraz 4
postawa rywalizacyjna nie była tak nasilona, członkowie grup zaczęli współpracować
od drugiej rundy.
Wyniki pokazuj ,

e w przypadku podejmowania decyzji grupowych zarówno emocje,

jak i indywidualny

styl

wywierania

wpływu

W momencie, gdzie mened erowie zaczynaj

nie

odgrywa

kluczowego

kalkulować wyniki i obliczaj

prawdopodobie stwo uzyskanych rezultatów wł czaj

znaczenia.
mo liwe

system 2 – działaj cy w sposób

powolny i opieraj cy na prawach logiki, który determinuje jako ć podejmowanych decyzji.
Słowa kluczoweŚ emocje, wpływ, grupa, podejmowanie decyzji

7. Jarosław Jastrz bski, Emilia Zyskowska, Katarzyna Włodarska
System emocjonalny a jako ć relacji w bliskich zwi zkach
Celem bada było ustalenie zale no ci między emocjonalno ci a subiektywn ocen jako ci
relacji w bliskich zwi zkach. Ramę teoretyczn

bada

stanowi z jednej strony teoria

zró nicowanych emocji ŹźT Carrolla ź. Izarda z drugiej za zarysowany przez Keitha E.
Źaviesa model czynników decyduj cych o jako ci relacji w bliskich zwi zkach. Według
Źaviesa o jako ci zwi zku decyduj subiektywne oceny takich wymiarów jakŚ akceptacja,
szacunek, zaufanie, zrozumienie, namiętno ć, troska, wzajemno ć czy zaanga owanie, z kolei
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według teorii zró nicowanych emocji ŹźT, ka da z ń2 podstawowych emocji nie tylko
spełnia funkcję adaptacyjn , ale wpływa równie na rozwój osobowo ci w odpowiedni
sposób motywuj c, organizuj c i reguluj c zachowanie człowieka, równie

w relacjach

interpersonalnych. W zwi zku z tym, mo na oczekiwać współwystępowania okre lonych
grup emocji z poszczególnymi wymiarami oceny jako ci relacji w bliskim zwi zku.
W badaniach zastosowano Skalę Zró nicowanych źmocji ŹźS-IV Carrolla E. Izarda
w polskiej adaptacji Jarosława Jastrzębskiego oraz Skalę Oceny Zwi zku RRŻ Keitha ź.
Źaviesa w polskiej adaptacji Jarosława Jastrzębskiego. Badaniami objęto grupę 22Ń osób
(kobiet i mę czyzn) między 2Ń a 3Ń rokiem ycia.
Słowa kluczoweŚ system emocjonalny, bliskie zwi zki
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Sesja plakatowa nr 2: MŁOŹZI ŹORO LI
Prowadz cyŚ
Hanna Liberska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prezentacje:
1. Agata Celi ska-Miszczuk1, Lidia Anna Wi niewska2
1

Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2

Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Siły charakteru osób o ró nym poziomie pr no ci osobowej. źmpiryczne
badanie studentów
2. Ewa Mło niak
Uniwersytet Warszawski
Uprzedmiotowienie ciała w narracjach młodych dorosłych
3. Aleksandra Źembi ska, Dominika Ochnik
żórno l ska Wy sza Szkoła Handlowa w Katowicach
Wybrane psychologiczne uwarunkowania sposobu korzystania z Internetu
przez studentów
4. Barbara Pietryga
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Poziom wiedzy młodzie y studiuj cej na temat transplantologii a subiektywne
poczucie zdrowia w uj ciu funkcjonalnym
5. Emilia Soroko, Katarzyna Adamczyk
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Posiadanie vs brak partnera

yciowego, konstrukt Ja a zdrowie psychiczne

młodych dorosłych
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6. Agata Celi ska-Miszczuk
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Style radzenia sobie ze stresem osób o ró nym poziomie osobowej pr no ci.
Badania empiryczne studentów
7. Maria Chełkowska, Aneta Kałmuk
Instytut Psychologii, Uniwersytet l ski w Katowicach
Naiwna koncepcja talentu – doniesienie z bada
8. Paulina Sukiennik, Martyna Terebus
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
System emocjonalny a postawy wobec miło ci

Streszczenia prezentacji:
1. Agata Celi ska-Miszczuk, Lidia Anna Wi niewska
Siły charakteru osób o ró nym poziomie pr no ci osobowej. źmpiryczne badanie
studentów
Jednym z rysów współczesnej psychologii wydaje się być wzrost zainteresowania
problematyk

charakterologiczn . W kontek cie problemów zgłaszanych psychologom

praktykom liderzy nowego ruchu – psychologii pozytywnej zwrócili uwagę na znaczenie
poznawania „mocnych stron” ka dego człowieka (jego charakteru) oraz na to, e powinien
być on okre lony z wielowymiarowej perspektywy. Systematyzacja cech pozytywnych nie
umo liwia jednak jeszcze stworzenia spójnego modelu „siły charakteru”. Przedmiotem
wyst pienia będzie próba uchwycenia cech pozytywnych z perspektywy ich cało ciowej
konfiguracji u osób zró nicowanych ze względu na poziom osobowej prę no ci. Prę no ć
osobowa została ujęta z perspektywy charakterologicznej (wielowymiarowej) przez Uchnasta
w kontek cie czynników j

warunkuj cych (do wiadczanego poczucia bezpiecze stwa).

U podstaw Uchnast przyj ł ujęcie prę no ci-ego J. Blocka oraz koncepcję syndromu poczucia
bezpiecze stwa A. Maslowa. Badaniami objęto ń36 studentów uczelni wy szych w Lublinie
i Toruniu (19-25 lat, 48% mę czyzn, 52% kobiet). Zastosowane narzędziaŚ Kwestionariusz
Poczucia Bezpiecze stwa-Prę no ci Osobowej (KPB-PO) Uchnasta (pomiar prę no ci
osobowej), Skale IPIP-VIA żoldberga w opracowaniu Celi skiej-Miszczuk i Uchnasta
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(pomiar sił charakteru). Wyniki wskazuj , e konfiguracja cech (sił) charakteru studentów
o wysokim

poziomie

prę no ci

osobowej

mo e

być

podstaw

ich

adekwatnego

funkcjonowania w relacjach interpersonalnych oraz rozwoju w kierunku dojrzało ci
emocjonalnej i społecznej. Jako ciowo odmiennie wygl da konfiguracja cech charakteru
studentów o niskiej prę no ci osobowej. Badania miały charakter eksploracyjny, słu yły
adaptacji Skal IPIP- VIA żoldberga, mog być inspiruj ce dla badaczy zainteresowanych
problematyk psychicznej odporno ci.
Słowa kluczoweŚ charakter, prę no ć, prę no ć osobowa, Skale IPIP-VIA, dojrzało ć

2. źwa Mło niak
Uprzedmiotowienie ciała w narracjach młodych dorosłych
Zało enia. Sposób postrzegania cielesno ci ró ni się w zale no ci od wzorców panuj cych
w danym społecze stwie (Levin, Solomon, ń99Ńś źdgar, 2Ńńń). Kulturę Zachodu
zdominowała metafora ciała-maszyny, której pocz tki wywodz

się z paradygmatu

kartezja skiego. Model biomechaniczny zakłada uprzedmiotowienie ciała, czyli postrzeganie
ciała jako pewnego odrębnego od Ja przedmiotu, który traktowany jest zadaniowo lub
instrumentalnie, a o jego warto ci decyduje przydatno ć do sprawnego wykonywania
codziennych czynno ci i realizacji celów (Mło niak, Schier, 2Ńń4). W badaniu zało ono,
e ze względu na specyficzne wzorce kulturowe, uprzedmiotowienie ciała będzie się
pojawiało w opisach ciała badanych osób.
Pytania badawcze
ń. Czy w opisach ciała młodych dorosłych pojawiaj się oznaki uprzedmiotowienia ciała?
2. Źo jakich metafor i modeli odwołuj się młodzi doro li w swoich opisach ciała?
Metoda. W badaniu zebrano materiał narracyjny (pisemny) od ń36 osób (ń8-30 lat),
a następnie opracowano go za pomoc

Semantycznej Analizy Narracji (MAN) (Źryll,

Cierpka, 2ŃŃ4). Jest to indukcyjna metoda analizy materiału jako ciowego, która umo liwia
stworzenie kategorii do klasyfikacji odpowiedzi na podstawie zebranego materiału (a więc nie
tworzone a priori przez badacza).
Wyniki. Wyniki pozwoliły wyłonić ń3 kategorii opisu ciała. Kategori , która uzyskała
największ liczebno ć (4Ń wyst pie ) byłoŚ „narzędzie”, natomiast kategori najmniej liczn
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(8 wyst pie )Ś „mieszkanie dla duszy”. Wyniki ilo ciowe pozwalaj potwierdzić zało enie
o przedmiotowym traktowaniu ciała przez młodych dorosłych (Mło niak, 2Ńńń).
Przedstawione badania zachęcaj

do namysłu nad tym, jakie konsekwencje mo e mieć

przyjęcie konkretnej metafory w my leniu o ciele. Sposób konceptualizowania ciała przekłada
się na konkretne podejmowane wobec niego działania (Segal, ń997ś Loftus, 2Ńńń).
Tym wa niejsza wydaje się więc dyskusja nad prób zmiany uprzedmiotawiaj cego modelu
cielesno ci.
Słowa kluczoweŚ uprzedmiotowienie, ciało, metafora, model biomechaniczny, narracja

3. Aleksandra Źembi ska, Dominika Ochnik
Wybrane psychologiczne uwarunkowania sposobu korzystania z Internetu przez
studentów
Jedna z istotnych przemian, z jak ma się współcze nie do czynienia, wi e się ze wzrastaj c
rol

informacji oraz technik jej przechowywania, przetwarzania oraz upowszechniania.

Perspektywa społecze stwa informacyjnego jest jedn z wielu, o jakich się dzisiaj dyskutuje.
Komputeryzacja i rozwój technik telepatycznych i multimedialnych s

podstaw

w obserwowanej dzisiaj w wiecie postępuj cej globalizacji. Wraz z tym rozwojem zmienia
się tak e sposób funkcjonowania jednostek i całych społecze stw. Aktywno ć online niesie
ze sob wiele pozytywnych aspektów między innymi mo e poszerzać i wzmacniać sieci
społeczne młodzie y i dorosłych, ale s

z ni

zwi zane tak e zjawiska negatywne

jak na przykład uzale nienie od Internetu. Źotychczasowe badania wskazuj , i

styl

korzystania z Internetu jest uwarunkowany wieloma czynnikami. W badaniach własnych
Autorki jako czynniki mog ce mieć zwi zek z sposobem korzystania z Sieci wybrałyŚ
satysfakcję z

ycia, samoocenę, ryzyko uzale nienia od Internetu oraz kontakty

interpersonalne (zarówno w cyberprzestrzeni jak i realne). Badaniem zostało objętych
232 studentów kierunków ekonomicznych w wieku ń9-25 lat (143 kobiety oraz
89 mę czyzn). Narzędziami badawczymi byłyŚ Internet Addiction Test (Young 1996);
Kwestionariusz Percepcji Internetu (Źembi ska, 2ŃŃ5), Skala Satysfakcji z

ycia SWLS

(Diener, Emmons, Larson, Griffin, 1985, w polskiej adaptacji Juczy skiego 2ŃŃ9)ś Skala
Samooceny SES (Rosenberg, 1965 w polskiej adaptacji Tabaczek, Łaguna, 2ŃŃ8).
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Analizy wykazały ujemne istotne statystycznie zwi zki korelacyjne pomiędzy satysfakcj
z ycia a korzystaniem z Internetu dla rozrywki, pornografii oraz surfowaniem bez celu oraz
samoocen

badanych a surfowaniem bez celu. Zmienna – uzale nienie od Internetu

pozytywnie korelowała z korzystaniem z

Internetu dla rozrywki i pornografii,

dla poszukiwania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych zarówno tylko w Internecie
jak i poza nimś natomiast ujemn korelację wykazano pomiędzy uzale nieniem a samoocen
osób badanych.
Słowa kluczoweŚ uzale nienie od Internetu, satysfakcja z ycia, samoocena

4. Barbara Pietryga
Poziom wiedzy młodzie y studiuj cej na temat transplantologii a subiektywne poczucie
zdrowia w uj ciu funkcjonalnym
Podstaw teoretyczn podjętych bada jest Żunkcjonalny Model Zdrowia Heleny WronyPola skiej, zgodnie z którym „zdrowie jest funkcj twórczego radzenia sobie ze stresem
i funkcj zasobów” (Wrona-Pola ska, 2ŃŃ3, s. 235). Celem podjętych bada było znalezienie
odpowiedzi na pytanie, jaki poziom wiedzy o transplantologii prezentuje młodzie studiuj ca
oraz czy istnieje zwi zek pomiędzy wiedz zdrowiu a poziomem prezentowanego przez nich
zdrowia? żrupę badawcz

stanowiło 3Ń studentów Uniwersytetu Pedagogicznego

w Krakowie. W badaniach, które miały charakter eksploracyjny, zastosowano wywiad
standaryzowany skonstruowany w oparciu o Kwestionariusz Wydarze Stresowych Heleny
Wrony-Pola skiej, ńŃ-stopniowe skale szacunkowe do badania poczucia zdrowia, spokoju,
braku

poczucia

zmęczenia

Antonovsky’ego. Wyniki bada

oraz

Kwestionariusz

wskazuj ,

Orientacji

e studenci posiadaj

yciowej

SOC-29

niski poziom wiedzy

o transplantologii jako nowoczesnej metodzie leczenia. Przeprowadzone badania umo liwiły
sformułowanie wniosków praktycznych ukierunkowanych na promocję zdrowia w kontek cie
zwiększania wiadomo ci młodych ludzi w zakresie przeszczepiania narz dów i tkanek.
Słowa kluczoweŚ zdrowie, transplantologia, promocja zdrowia
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5. Emilia Soroko, Katarzyna Adamczyk
Posiadanie vs brak partnera yciowego, konstrukt Ja a zdrowie psychiczne młodych
dorosłych
Wczesna dorosło ć to okres rozwi zywania kryzysu intymno ć versus izolacja i tworzenia
(b d

nie) znacz cej, intymnej więzi z drug

(np. Erikson,

ń98Ń).

Zaanga owanie

w

osob , zwłaszcza ze współmał onkiem

intymne

relacje

stanowi

istotny czynnik

przyczyniaj cy się do wy szego dobrostanu (Umberson, Williams, ń999). Badania wskazuj ,
i u osób yj cych w pojedynkę obserwuje się, na przykład wy szy wska nik depresji, lęku,
zaburze

nastroju, problemów z przystosowaniem oraz problemów z alkoholem

w porównaniu z osobami w zwi zkach mał e skich (Braithwaite i in., 2ŃńŃ). Zale no ć
między statusem w relacji (posiadanie vs brak partnera yciowego) a zdrowiem psychicznym
podlega wpływowi dodatkowych czynników (np. wiek, płeć) (ŹePaulo, Morris, 2ŃŃ5).
Czynnikiem, który jak dot d nie był uwzględniany w badaniach nad zale no ci między
statusem w relacji a zdrowiem psychicznym, jest konstrukt Ja niezale nego i współzale nego,
który odnosi się do sposobu pojmowania przez jednostkę własnego Ja w relacji do innych
(Pilarska, 2ŃŃ9). W prezentowanych badaniach sformułowano hipotezę, i

zdrowie

psychiczne osób o ró nym statusie w relacji będzie ró niło się w zale no ci od konfiguracji
konstruktów Ja zale nego lub Ja współzale nego, poniewa aktualny status w relacji mo e
przyczyniać się do zwiększenia cierpienia psychologicznego, je li nie jest dopasowany
do dominuj cego konstruktu Ja. W internetowym badaniu wzięło udział 429 studentów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (327 kobiet i ńŃ2 mę czyzn) w wieku od
19 do 25 lat (M=21,79; SD=1,72). Osoby nie posiadaj ce partnera stanowiły 5ń% (n=219)
osób badanych, natomiast osoby będ ce w zwi zku stanowiły 49% (n=210). W badaniu
zastosowano polsk adaptację skali Self-Contrual Scale (SCS; Singelis, 1994) w adaptacji
Pilarskiej (2Ńńń) oraz polsk

adaptację General Health Questionnaire-28 (GHQ-28;

Goldberg, Hillier, 1979; Goldberg i in., 2001). Przeprowadzona wieloczynnikowa analiza
wariancji wykazała, i

status w relacji analizowany w kontek cie przy uwzględnieniu

konfiguracji konstruktów Ja nie stanowi czynnika ró nicuj cego w zakresie symptomów
somatycznych, niepokoju, zaburze

funkcjonowania, symptomów depresji oraz ogólnego

zdrowia, Λ=Ń,99ś Ż(4, 4ń8)=Ń,85ś p>Ń,Ń5ś η2=Ń,Ń2. Jednocze nie, ró ne konfiguracje
konstruktów Ja okazuj się być czynnikiem ró nicuj cym poziom niepokoju, F(3, 421)=2,70;
p<Ń,Ń5, to znaczy osoby o dominuj cym Ja niezale nym i jednocze nie słabszym Ja
współzale nym do wiadczaj

ni szego niepokoju (M=ń4,ń8; SD=4,35) w porównaniu
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z osobami o dominuj cym Ja współzale nym i słabszym Ja niezale nym (M=ń6,49ś
SD=5,Ń9). Wyniki te wskazuj , i choć odmienne konfiguracje konstruktów Ja powi zane s
ze zró nicowanym poziomem do wiadczanego przez jednostkę niepokoju, to jednak wybrane
aspekty zdrowia psychicznego nie zale

od interakcji między statusem w relacji

i konfiguracjami konstruktów Ja. Jednocze nie, ujawniony w badaniach brak zwi zku między
statusem w relacji a zdrowiem psychicznym (tak e analizowany w kontek cie konfiguracji
konstruktów Ja) jest niezgodny z wcze niej prowadzonymi badaniami oraz hipotezami.
Wyniki te mog sugerować,

e status w relacji we wczesnej dorosło ci badany w ród

studentów nie jest czynnikiem ryzyka zaburze z uwagi na obecno ć w tym okresie ycia
takich okoliczno ci, jak na przykład przedłu aj ce się moratorium czy te krótkotrwałe
relacje intymne. Czynniki te warto byłoby zatem uwzględnić w dalszych badaniach.
Słowa kluczoweŚ partner yciowy, konstrukt Ja, zdrowie psychiczne

6. Agata Celi ska-Miszczuk
Style radzenia sobie ze stresem osób o ró nym poziomie osobowej pr no ci. Badania
empiryczne studentów
Jednym z wymaga

stawianych współczesnemu człowiekowi jest

danie umiejętno ci

adekwatnego funkcjonowania w ró nych, niejednokrotnie zmiennych, sytuacjach yciowych.
Przywrócenie

przez

charakterologiczn ,

psychologów

rosn ce

pozytywnych

zainteresowanie

psychicznej mo na uznać za odpowied na to
prezentacja wyników bada

zainteresowania

problematyk

prę no ci

problematyk
(sprę ysto ci)

danie. Przedmiotem wyst pienia będzie

empirycznych, po więconych analizie tego czy osoby

o zró nicowanym poziomie osobowej prę no ci ujawniaj

jako ciowo odmienne style

radzenia sobie ze stresem. Prę no ć osobowa została ujęta z perspektywy charakterologicznej
(wielowymiarowej)

przez

Uchnasta

w

kontek cie

czynników

j

warunkuj cych

(do wiadczanego poczucia bezpiecze stwa). U podstaw Uchnast przyj ł ujęcie prę no ci-ego
Blocka oraz koncepcję syndromu poczucia bezpiecze stwa Maslowa. Osoba o wysokiej
prę no ci jest zgodnie z tym zdolna do przystosowywania się w zmiennych warunkach
yciowych w sposób adekwatny, spójny i wytrwały, szczególnie w sytuacjach nowych
wymaga i w sytuacjach stresuj cych poprzez odpowiednie dostrajanie zarówno własnych
zdolno ci i sprawno ci, jak i odpowiedniego wykorzystania sprzyjaj cych czynników
otoczenia. Styl radzenia sobie ze stresem ujęty został zgodnie z definicj źndlera i Parkera
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jako typowy dla danej jednostki sposób zachowania w ró nych sytuacjach stresowych.
Badaniami objęto ń47 studentów uczelni wy szych w Lublinie (ń9-26 lat, 44% mę czyzn,
56% kobiet). Zastosowane narzędziaŚ Kwestionariusz Poczucia Bezpiecze stwa-Prę no ci
Osobowej (KPB-PO) Uchnasta (pomiar prę no ci osobowej), Kwestionariusz Radzenia Sobie
w Sytuacjach Stresowych (CISS) w adaptacji Szczepaniaka, Strelaua i Wrze niewskiego
(pomiar stylów radzenia sobie ze stresem). Wyniki s w trakcie opracowania. Badania miały
charakter eksploracyjny, ich celem było pogłębienie rozumienia prę no ci (która bywa
uto samiana z yciow zaradno ci ), dookre lonej w terminach charakterologicznych.
Słowa kluczoweŚ charakter, stres, radzenie sobie ze stresem, prę no ć osobowa, sprę ysto ć
psychiczna

7. Maria Chełkowska, Aneta Kałmuk
Naiwna koncepcja talentu – doniesienie z bada
Pojęcie „talent” jest od wielu lat analizowane przez ró ne grupy naukowców, którzy między
innymi poszukuj odpowiedzi na pytanie o jego naturę. Odbiorcami wniosków płyn cych
z prac badawczych naukowców reprezentuj cych dwa odmienne stanowiska w podej ciu
do istoty talentu – tzw. pronats i antinats (m.in. Sloboda, Howe, ń99ńś żagné, ń999), którzy
spieraj się o jego pochodzenie – wrodzone lub nabyte, staj się nie tylko twórcy programów
rozwoju talentów, czy pedagodzy, ale tak e tzw. „zwykli ludzie”. Brak zgody, co do natury
talentu znajduje swoje odbicie w potocznych przekonaniach, których analiza jest celem
prezentowanego badania. Podejmujemy w nim próbę rozpoznania oraz dookre lenia pojęcia
„talent” w jednostkowych przekonaniach, czego finalnym efektem jest skonstruowanie
naiwnej koncepcji talentu. Grupa badanych składała się ze studentów kierunków
technicznych, cisłych, humanistycznych, artystycznych oraz osób pracuj cych (pracownicy
fizyczni, umysłowi, arty ci) w tym nauczycieli i rodziców dzieci ze szkół artystycznych
i sportowych. W badaniu uczestniczyło 465 osób,

rednia wieku wyniosła 33 lata,

a odchylenie standardowe ń3,7. Osoby badane odpowiedziały na pytania o to, czym jest talent
oraz jakie s jego własno ci i pochodzenie. W pierwszym etapie opracowania wyników
dokonano analizy tre ci, której efektem było skonstruowanie kategorii charakteryzuj cych
pojęcieś w percepcji osób badanych. Powstałe kategorie zostały wykorzystane w kolejnym
kroku do oceny odpowiedzi respondentów przez sędziów kompetentnych. Analiza tre ciowa
i statystyczna pozwoliła na wyłonienie kategorii, które najlepiej charakteryzowały
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odpowiedzi w badanej grupie. Wyniki badania s wstępem do stworzenia skali pozwalaj cej
na diagnozę postaw względem pojęcia „talent”. Konstruowana skala będzie mogła być
wykorzystana w diagnozie postaw rodziców i nauczycieli względem pojęcia „talentu”, które
zgodnie z koncepcj samospełniaj cego się proroctwa mog wpływać na proces rozwoju
dzieci i młodzie y poprzez klasyfikowanie ich w ramy utalentowane-nieutalentowane oraz
wł czanie lub nie w programy rozwoju talentu.
Słowa kluczoweŚ talent, zdolno ci szczególne

8. Paulina Sukiennik, Martyna Terebus
System emocjonalny a postawy wobec miło ci
Celem bada było ustalenie, w jakim stopniu system emocjonalny wpływa na kształtowanie
się stylów miło ci. Ramę teoretyczn bada stanowi z jednej strony teoria zró nicowanych
emocji DET Carrolla ź. Izarda z drugiej za zarysowany przez Johna Lee teoretyczny model
typów

miło ci.

Według

typologii

Lee

człowieka

mo e

charakteryzować

jeden

z 3 podstawowych typów miło ciŚ storge (miło ć przyjacielska), eros (miło ć namiętna)
i ludus (miło ć jako gra i zabawa) lub który z 3 wtórnych typów miło ciŚ mania (miło ć
zaborcza), pragma (miło ć praktyczna) i agape (miło ć bezinteresowna). Z kolei według
teorii zró nicowanych emocji ŹźT, ka da z ń2 podstawowych emocji nie tylko spełnia
funkcję adaptacyjn , ale wpływa równie

na rozwój osobowo ci w odpowiedni sposób

motywuj c, organizuj c i reguluj c zachowanie człowieka, równie

w relacjach

interpersonalnych. W zwi zku z tym, mo na oczekiwać współwystępowania okre lonych
grup emocji z poszczególnymi typami postaw wobec miło ci.
W badaniach zastosowano Skalę Zró nicowanych źmocji ŹźS-IV Carrolla E. Izarda
w polskiej adaptacji Jarosława Jastrzębskiego oraz Skalę Postaw Miłosnych LAS Clyda
i Susan S. Hendrick’ów w polskiej adaptacji Jarosława Jastrzębskiego. Badaniami objęto
grupę 22Ń osób (kobiet i mę czyzn) między 2Ń a 3Ń rokiem ycia.
Słowa kluczoweŚ system emocjonalny, postawy, miło ć
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Sesja plakatowa nr 3: WPŁYW WIATŁA NA FUNKCJONOWANIE PSYCHICZNE
CZŁOWIźKA
Prowadz cyŚ
Irena Iskra-Golec
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie

Prezentacje:
1. Krystyna Golonka, Anna Wa na
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Negatywny wpływ wiatła niebieskiego na stan emocjonalny u kobiet
2. Joanna W troba, Krystyna Golonka
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
wiatło białe i wiatło niebieskie w ocenie pracownic biura – eksperyment
terenowy

3. Irena Iskra-Golec, Patrycja Siemiginowska
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Wpływ wiatła niebieskiego na stan afektywny u typów porannych i wieczornych
4. Patrycja Siemiginowska, Joanna W troba
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Wpływ

wiatła niebieskiego na stan afektywny w zale no ci od typu

okołodobowego (circadian type)
5. Anna Wa na, Irena Iskra-Golec
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Pozytywny wpływ wiatła niebieskiego na stan afektywny u m czyzn
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6. Konrad S. Jankowski1, Christian Vollmer2, Magdalena Linke3, Christoph
Randler2
1

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

2

Heidelberg University of Education

3

III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Ró nice w czasie słonecznym w obr bie danej strefy czasowej wpływaj na rytm
snu-czuwania i aktywno ci społecznej, ale nie na preferencj

poranno ciŚ

doniesienia z bada polsko-niemieckich

Streszczenia prezentacji:
1. Krystyna Golonka, Anna Wa na
Negatywny wpływ wiatła niebieskiego na stan emocjonalny kobiet
Wprowadzenie. Badania nad wpływem o wietlenia na funkcjonowanie jednostki dotycz
szerokiego zakresu zmiennych i obejmuj wiele wska ników subiektywnych, fizjologicznych
i neuronalnych, które maj pozwolić na uchwycenie stopnia wpływu ró nych warunków
o wietlenia na funkcjonowanie jednostki w wymiarze poznawczym i emocjonalnym.
Liczne badania laboratoryjne i terenowe potwierdzaj

wła ciwo ci aktywuj ce

wiatła

niebieskiego - w warunkach ekspozycji na wiatło niebieskie badacze wykazali m.in. wy sze
wska niki pobudzenia fizjologicznego, ni szy poziom senno ci, krótsze czasy reakcji i spadek
liczby błędów (Lockley i in., 2ŃŃ6) oraz wzrost aktywno ci struktur mózgowych
zaanga owanych w analizę bod ców (Vandewalle i in., 2ŃńŃ).
Źotychczasowe wyniki bada

sugeruj zarówno pozytywny wpływ wiatła niebieskiego

na stan emocjonalny (Viola i in., 2008), jak i brak zró nicowanego wpływu natę enia
i rozkładu widmowego

wiatła na nastrój badanych (np. Hubalek i in., 2ŃńŃ). Celem

prezentowanego badania będzie okre lenie wpływu wiatła niebieskiego na stan emocjonalny
u kobiet.
Metoda. W badaniu wzięło udział 56 kobiet - rednia wieku 28,36 lat (SŹ=3,29 lata).
Przeprowadzono eksperyment naprzemienny z powtarzanymi pomiarami:
- warunek kontrolnyŚ o wietlenie wiatłem białym (SB)
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- warunek eksperymentalnyŚ o wietlenie wiatłem białym wzbogaconym wiatłem niebieskim
(SN).
rednie natę enie wiatła w obu warunkach wynosiło 5ŃŃ luksów.
Osoby badane poddane były oddziaływaniu ka dego z dwóch warunków o wietlenia
przez 3 tygodnie. Pomiary odbywały się raz na dobę (o godzinie ńń.ŃŃ), raz w tygodniu przez
sze ć tygodni. Źo pomiaru stanu emocjonalnego wykorzystano Skalę Afektu w Pracy (Brief,
1998 – polska adaptacja – Zalewska, 2002).
Wyniki. Przeprowadzono jednoczynnikow

analizę wariancji (2 poziomy czynnika

o wietlenieŚ SB i SN) z powtarzanymi pomiarami (3 pomiary w obu warunkach) na wynikach
pomiaru stanu afektywnego. Uzyskano istotny wpływ warunków o wietlenia na negatywny
stan afektywny (F(1, 55)=12,395; p=Ń,ŃŃń), oraz interaktywny wpływ warunków o wietlenia
i pomiaru (F(2, 55)=3,108; p=0,049) na pozytywny stan afektywny.
W warunkach SN wykazano istotne podwy szenie afektu negatywnego w pierwszym
i drugim pomiarze, oraz istotne obni enie afektu pozytywnego w pierwszym pomiarze
w porównaniu do warunków kontrolnych.
Wnioski. Badanie wykazało negatywny wpływ wiatła niebieskiego na stan emocjonalny
w grupie badanych kobiet w dwóch pierwszych tygodniach ekspozycji. W ostatnim tygodniu
nie wykazano zwi zku między warunkami o wietlenia a stanem afektywnym badanych,
co wiadczyć mo e o adaptacji do zmienionych warunków o wietlenia.
Słowa kluczoweŚ wiatło niebieskie, stan emocjonalny

2. Joanna W troba, Krystyna Golonka
wiatło białe i wiatło niebieskie w ocenie pracownic biura – eksperyment terenowy
Cele. Zarówno badania laboratoryjne jak i terenowe wskazuj na korzystny wpływ wiatła
niebieskiego na czujno ć, nastrój oraz wydajno ć. (Lockley i in., 2006; Viola i in., 2008).
Jednak niektóre ródła w literaturze podaj , i na efekt ten mog mieć wpływ ró nice
płciowe.
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Celem niniejszych bada (będ cych czę ci większego projektu bada , dotycz cych wpływu
wiatła na nastrój i zachowa

zwi zanych z nastrojem) było zbadanie oceny ró nych

aspektów wiatła białego oraz wiatła niebieskiego, przez kobiety pracuj ce w biurze.
Metody. W badaniu wzięło udział 56 kobiet pracuj cych w biurze w wieku 22-35 lat
(M=28,36; SD=3,29). rednie do wiadczenie zawodowe wynosiło 4,54 lat (SŹ=2,79).
Zastosowano dwa rodzaje o wietlenia ró ni cego się temperatur barwow . W warunkach
kontrolnych zastosowano wiatło białe (Tb 4ŃŃŃ K) a w warunkach eksperymentalnych
wiatło niebieskie (Tb ń7 ŃŃŃ K).

rednie natę enie w warunkach kontrolnych

jak i eksperymentalnych wynosiło ź r=5ŃŃLx. Badania kwestionariuszowe odbywały się raz
w tygodniu ( roda, godz. ńń.ŃŃ) przez okres sze ciu tygodniu (po 3 tygodnie w ka dych
warunkach wietlnych). Źo celów niniejszej prezentacji wykorzystano analizę wyników
Office Light Survey (OLS), źklund i Boyce (ń995). OLS umo liwia ocenę komfortu,
netę enia, dystrybucji wiatła oraz cieni, migotania i odblasków o wietlenia pomieszcze
biurowych.
Wyniki. W celu analizy uzyskanych danych zastosowano jednoczynnikow analizę wariancji
dla powtarzanych pomiarów.

wiatło niebieskie w porównaniu do wiatła białego zostało

ocenione jako mniej komfortowe (F(1, 55)=19,807; p=0,000), zbyt jasne (F(1, 55)=18,441;
p=0,0001), produkuj ce odblaski utrudniaj ce pracę (Ż(ń, 55)=ń4,673ś p=0,0001), oraz
sprawiaj ce i skóra ma nienaturalny odcie (Ż(ń, 55)=29,5ń3ś p=0,0001). W przypadku
dystrybucji cieni i migotania nie wykryto istotnych ró nic pomiędzy wiatłem niebieskim
a białym.
Wnioski. W przeprowadzonym badaniu kobiety pracuj ce w biurze postrzegały wiatło białe
jako bardziej komfortowe i korzystne, w ich warunkach pracy, ni

wiatło niebieskie

Słowa kluczoweŚ wiatło białe, wiatło niebieskie, eksperyment terenowy

3. Irena Iskra-Golec, Patrycja Siemiginowska
Wpływ wiatła niebieskiego na stan afektywny u typów porannych i wieczornych
Cel. Badania zarówno laboratoryjne jak i terenowe pokazuj na ogół pozytywny wpływ
wiatła niebieskiego na stan afektywny, poziom pobudzenia i senno ć (np. Lockley i in.,
2006; Iskra-żolec, Wa na, Smith, 2Ńń2). Zegar biologiczny człowieka jest wra liwy
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na wiatło, gdy jest ono dla niego najwa niejszym czynnikiem synchronizuj cym. Powstaje
zatem pytanie czy efekt oddziaływania wiatła niebieskiego mo e być zwi zany z ró nicami
indywidualnymi dotycz cymi funkcjonowania zegara biologicznego takimi jak chronotyp
poranny i wieczorny. Celem bada (czę ć większego projektu badawczego) było znalezienie
odpowiedzi na pytanie czy chronotyp moderuje efekt oddziaływania wiatła niebieskiego
na nastrój.
Metoda. W badaniu wzięło udział 56 pracownic biura du ych linii lotniczych. rednia wieku
badanych osób wynosiła 28,36 lat, (SŹ=3,29 lata) a sta u pracy 4,54 lat (SŹ=2,79 lata).
Osoby badane poddano w odmiennej kolejno ci ekspozycji na dwa warunki o wietlenia (WO)
ró ni cego się temperatur

barwow

przy takim samym natę eniu (5ŃŃ luksów).

W warunkach kontrolnych zastosowano standardowe
a w warunkach eksperymentalnych za ,

wiatło białe (SB) (Tb 4ŃŃŃ K)

wiatło białe wzbogacone

wiatłem niebieskim

(SBWN) (Tb ń7 ŃŃŃ K). Badania zmiennych zale nych przeprowadzano raz dziennie (o godz.
11.00), raz w tygodniu przez 3 tygodnie w ka dych warunkach o wietlenia. Źla potrzeb
niniejszej prezentacji analizie poddano wyniki uzyskane przy zastosowaniu Skali afektu
(Brief, 1998, polska adaptacja Zalewska, 2002) oraz Kwestionariusza Chronotypu (Horne,
Ostberg, 1976).
Wyniki. Uzyskane wyniki dotycz ce pozytywnego i negatywnego stanu afektywnego
poddano jednoczynnikowej analizie wariancji (czynnik: WO: SB i SBWN, czynnik
międzyobiektowyŚ chronotyp) z powtarzanymi pomiarami (3 pomiary w ka dym
o wietleniu).
Analiza statystyczna wykazała istotny interakcyjny wpływ WO i chronotypu na pozytywny
stan afektywny (F(1, 54)=7,011; p=Ń,Ńńń). U typów wieczornych wyst piło istotne obni enie
pozytywnego stanu afektywnego w dwóch pierwszych pomiarach w warunkach SBWN
w porównaniu do warunków SB. W trzecim pomiarze ró nica ta nie była istotna. U typów
porannych pozytywny stan afektywny nie ró nił się istotnie w obu warunkach
eksperymentalnych.
Analiza statystyczna wykazała tak e istotny wpływ czynnika WO na negatywny stan
afektywny (F(2, 55)=11,835; p=Ń,Ń49). W warunkach SBWN wyst pił wzrost afektu
negatywnego w porównaniu do warunków SB w dwóch pierwszych tygodniach ekspozycji
wyra niej zaznaczony u typów wieczornych.
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Wnioski. Negatywny wpływ SBWN na stan afektywny u kobiet występuje u osób
o chronotypie wieczornym i wykazuje tendencję spadkow w miarę czasu trwania ekspozycji.
Słowa kluczoweŚ wiatło niebieskie, stan afektywny, typ poranny, typ wieczorny

4. Patrycja Siemiginowska, Joanna W troba
Wpływ wiatła niebieskiego na stan afektywny w zale no ci od typu okołodobowego
(circadian type)
Cel. W badaniach zarówno laboratoryjnych jak i terenowych wykazano pozytywny wpływ
wiatła niebieskiego na nastrój, poziom pobudzenia i senno ć (n.p. Lockley i in., 2006; Iskrażolec, Wa na, Smith, 2Ńń2). Celem bada (których czę ć przedstawia niniejsza prezentacja)
było okre lenie wpływu wiatła niebieskiego na stan afektywny i zwi zane z emocjami
postawy wobec pracy. Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie efektu oddziaływania
wiatła niebieskiego na stan afektywny u kobiet ró ni cych się w zakresie typu
okołodobowego.
Metoda. źksperyment przeprowadzonego w dwóch warunkach eksperymentalnych w ród
pracownic du ych linii lotniczych (N=56, rednia wieku – 28,36 lat; SD=3,29 lat, sta pracy –
M=4,54 lat; SŹ=2,79 lat). Osoby badane poddane były ekspozycji na dwa warunki
o wietlenia (w odmiennej kolejno ci) ró ni cego się temperatur barwow a o takim samym
natę eniu (5ŃŃ luksów). W warunkach kontrolnych zastosowano standardowe wiatło białe
(Tb 4ŃŃŃ K) a w warunkach eksperymentalnych

wiatło białe wzbogacone

wiatłem

niebieskim (Tb 17 ŃŃŃ K). Źo pomiaru typu okołodobowego zastosowano Kwestionariusz
Typu Okołodobowego (Circadian Type Inventory, DiMilia, Smith, Folkard, 2004).
Typ okołodobowy według autorów koncepcji charakteryzuj dwa wymiary elastyczno ćsztywno ci nawyków dotycz cych snu oraz niezdolno ci opanowania senno ci-wigoru.
Do pomiaru stanu afektywnego zastosowano Skalę Afektu (Brief, ń998, polska adaptacja
Zalewska, 2002).
Metoda.

Źo

analizy

wyników

zastosowano

jednoczynnikow

analizę

wariancji

z powtarzanymi pomiarami. Uzyskano istotny wpływ warunków o wietlenia na negatywny
stan afektywny (F(1, 54)=12,165; p=Ń,ŃŃń) oraz interakcyjny wpływ warunków o wietlenia
i niezdolno ci do opanowania senno ci na pozytywny stan afektywny (F(1, 54)=6,321;
p=0,015). Osoby o ni szych wynikach w skali niezdolno ci opanowania senno ci uzyskały
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istotnie ni sze wyniki w skali afektu pozytywnego w warunkach wiatła niebieskiego ni
wiatła białego w pierwszym i drugim badaniu.
Wnioski. W konsekwencji ekspozycji na wiatło białe wzbogacone wiatłem niebieskim
wyst pił wzrost pozytywnego stanu emocjonalnego u osób o mniejszej zdolno ci
do opanowania senno ci oraz obni enie poziomu negatywnego stanu emocjonalnego.
Słowa kluczoweŚ typ okołodobowy,

wiatło białe wzbogacone

elastyczno ć-sztywno ć,

opanowania

niezdolno ć

wiatłem niebieskim,

senno ci-wigor,

pozytywny

stan

afektywny, negatywny stan afektywny

5. Anna Wa na, Irena Iskra-Golec
Pozytywny wpływ wiatła niebieskiego na stan afektywny u m czyzn
Cel. W badaniach nad oddziaływaniem wiatła niebieskiego na nastrój i poziom pobudzenia
wykazywany jest na ogół jego pozytywny wpływ (Viola, James, Schlangen, Źijk, 2ŃŃ8)
chocia nie brakuje te bada , w których nie uzyskuje się tego efektu (Hubalek, Brink,
Schierz, 2ŃńŃ). Wydaje się, e mo e to być mediowane przez ró nice indywidualne (Knez,
Enmarker, ń998). Celem eksperymentu było sprawdzenie wpływu

wiatła niebieskiego

na stan afektywny i zwi zane z emocjami ustosunkowania do pracy kobiet i mę czyzn.
Niniejsza prezentacja dotyczy wpływu wiatła niebieskiego na nastrój u mę czyzn. Przyjęto,
e wiatło niebieskie spowoduje u nich wzrost pozytywnego stanu afektywnego i obni enie
negatywnego stanu afektywnego.
Metoda. Badaniu poddano 96 mę czyzn pracowników firmy IT. rednia wieku wynosiła 28,3
lat (SD=2,8 lat) a redni sta pracy 3,2 roku (SŹ=1,7 lat). Przeprowadzono eksperyment
naprzemienny z powtarzanymi pomiarami. W warunkach standardowego o wietlenia
wiatłem białym (SB) wykorzystano
a w warunkach o wietlenia

wietlówki o temperaturze barwowej 4ŃŃŃ K

wiatłem białym wzbogaconym

wiatłem niebieskim (SN)

zastosowano wietlówki o temperaturze barwowej 17000 K. rednie natę enie wiatła w obu
warunkach wynosiło 5ŃŃ Lux. Osoby badane poddane były oddziaływaniu ka dego z dwóch
warunków o wietlenia przez 3 tygodnie. Pomiary odbywały się raz na dobę (o godzinie
ńń.ŃŃ), raz w tygodniu przez sze ć tygodni. Stan afektywny badano przy pomocy Skali afektu
(Brief, 1998, polska adaptacja Zalewska, 2002).
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Wyniki. Przeprowadzono jednoczynnikow

analizę wariancji (2 poziomy czynnika

o wietlenie SB i SN) z powtarzanymi pomiarami (3 pomiary w obu warunkach) na wynikach
pomiaru

stanu

afektywnego.

Uzyskano

istotny

wpływ

warunków

o wietlenia

(F (1, 95)=10,435; p=0,000), i pomiaru (F (2, 190)=4,365; p=0,014) oraz interaktywny wpływ
warunków o wietlenia i pomiaru (F (2, 190)=10,304; p=0,000) na pozytywny stan afektywny.
Wykazano tak e interaktywny wpływ czasu pomiaru i warunków wietlnych na negatywny
stan afektywny (F (2, 190)=14,486; p=0,000).
Wnioski. W wyniku ekspozycji na wiatło białe wzbogacone wiatłem niebieskim nast pił
wzrost pozytywnego stanu emocjonalnego utrzymuj cy się przez cały czas trwania ekspozycji
oraz obni enie poziomu negatywnego stanu emocjonalnego w dwóch pierwszych tygodniach
ekspozycji.
Słowa kluczoweŚ wiatło niebieskie, stan afektywny

6. Konrad S. Jankowski, Christian Vollmer, Magdalena Linke, Christoph Randler
Ró nice w czasie słonecznym w obr bie danej strefy czasowej wpływaj na rytm snuczuwania i aktywno ci społecznej, ale nie na preferencje poranno ciŚ doniesienia
z bada polsko-niemieckich
Ranno ć-wieczorno ć opisuje ró nice indywidualne w preferencji okre lonych pór dnia
dla aktywno ci. Niniejsze badanie miało na celu sprawdzenie, czy wiatło słoneczne jest
synchronizatorem rytmu dobowego człowieka, a je li tak to czy efekt ten występuje
w zakresie rytmu snu-czuwania, rytmu aktywno ci społecznej oraz preferencji poranno ciwieczorno ci. Ponadto, sprawdzano czy ró ne punkty odniesienia (czas słoneczny, czas
lokalny, wynik w skali ranno ci) dostarczaj

zgodnych wyników w zakresie ró nic

w chronotypie ze względu na lokalizację geograficzn . Studenci byli badani w dwóch
lokalizacjach (Warszawa i Heidelberg) zlokalizowanych w tej samej strefie czasowej,
ale ró ni cych się długo ci geograficzn , a więc wiatło dzienne występowało wcze niej
na wschodzi (Warszawa) ni na zachodzie (Heidelberg). Ponadto, zbieranie danych było
zaplanowane w taki sposób, aby fotoperiod i inne warunki rodowiskowe były podobne
w obu lokalizacjach. Badani wypełnili retrospektywny dzienniczek, w którym zapisywali czas
podjęcia ró nych aktywno ci (np. poło enie się spać, obudzenie się, wyj cie na dwór)
podczas minionych siedmiu dni, skalę preferencji ranno ci wieczorno ci, oraz skalę
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depresyjno ci. Studenci z Warszawy i studenci z Heidelbergu nie ró nili się preferencj
ranno ci-wieczorno ci oraz depresyjno ci . Natomiast u studentów warszawskich wiele
aktywno ci wyst piło wcze niej ni u studentów z Heidelbergu (czas fazy snu, niadanie,
pierwszy kontakt z inn osob , wyj cie na dwór) i ró nice te wynosiły od 2ń do 38 minut.
Wyniki pokazuj , e studenci s w pewnym stopniu zsynchronizowani z czasem słonecznym,
niezale nie od preferencji ranno ci-wieczorno ci.
Słowa kluczoweŚ chronotyp, czas
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Sesja plakatowa nr 4: DIAGNOZA, METODOLOGIA
Prowadz cyŚ
Jan Chodkiewicz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki

Prezentacje:
1. Katarzyna Łapkiewicz
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Testy sprawno ci poznawczej i psychomotorycznej do oceny efektów zm czenia
2. Aleksandra Jaworowska
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Polska adaptacja Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego LBQ
3. Magdalena Linke1, Małgorzata J drasik-Styła1, Agnieszka Ciołkiewicz1, Rafał
Styła2, Dorota Parnowska1, Anna Gruszka1, Mirella Denisiuk1, Marek Jarema1,
Adam Wichniak1
1

III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

2

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Wła ciwo ci psychometryczne polskiej, akademickiej wersji baterii testów
poznawczych MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB)
4. Martyna ż bska-Tołoczko
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Analiza czynnikowa polskiej wersji Behavior Rating Inventory of Executive
Function Parent Form dla dzieci
5. Anna Cwojdzi ska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Mózgowe systemy emocjonalne, jako podstawa zachowa . Neuroafektywna Skala
Osobowo ci
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6. Jan Chodkiewicz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Polska adaptacja Skali Bólu Psychicznego Holdena i współpracowników
7. Iwona Konkel1, Dominika Borowa2, Christine Robitschek2
1

Polsko-Japo ska Wy sza Szkoła Technik Komputerowych, Wydział Zamiejscowy

w żda sku
2

Texas Tech University, Lubbock USA

Polska adaptacja Skali Inicjatywy Rozwoju Osobistego (PGIS) Christine
Robitschek
8. Wacław B k
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Polska adaptacja kwestionariusza STAXI-2 do badania stanu, cechy, ekspresji
i kontroli zło ci
9. Paweł Kleka
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Skracanie kwestionariuszy psychologicznych w oparciu o metody probabilistyczne
(IRT)
10. Marlena Kossakowska1,2, Dominika Borowa3, Christine Robitschek3
1

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

2

University of Pennsylvania

3

Texas Tech University, Lubbock, TX, USA

Polska walidacja kwestionariusza PGIS II (Personal Growth Initiative Scale-II)
11. Urszula Brzezi ska
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Profesjonalna

kompetencja

diagnostyczna

jako

wyznacznik

efektywnego

stosowania testów w praktyce zawodowej. Standardy dla u ytkowników testów
psychologicznych w biznesie EuroTest - WO (polska adaptacja projektu EFPA)
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12. Joanna żrzymała-Moszczy ska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Participatory Action Research jako narz dzie projektowania trafnych społecznie
bada w psychologii – case study
13. Zuzanna Wałach-Bi ta
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet l ski w Katowicach
Poczucie dru ynowej skuteczno ci i satysfakcja w sporcie – narz dzia do badania
procesów grupowych
14. Krystian Barzykowski
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Metodologiczne wyzwania bada mimowolnych wspomnie autobiograficznych
15. Małgorzata Turska
Uniwersytet l ski w Katowicach
Charakterystyka polskiej wersji Skali Moralnego Nieanga owania si w Sporcie
(MDSS)

Streszczenia prezentacji:
1. Katarzyna Łapkiewicz
Testy sprawno ci poznawczej i psychomotorycznej do oceny efektów zm czenia
Podejmowanie zada
e pracownik,

wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej zakłada,

ołnierz lub funkcjonariusz w danym momencie charakteryzuje się

maksymalnymi predyspozycjami. W niektórych zawodach pracownikowi wolno odmówić
podjęcia obowi zków, je li subiektywnie czuje się gorzej. Poniewa niekiedy subiektywna
ocena mo e być myl ca (lub pracownik z powodu wysokiej motywacji lekcewa y symptomy
złego samopoczucia) celowe jest opracowanie testów do oceny aktualnej sprawno ci
psychomotorycznej i poznawczej.
Opracowano dwa testy, mierz ce czas reakcji oraz funkcjonowanie pamięci roboczej
(na materiale wzrokowo-przestrzennym).
749

Zaprezentowane zostan
jako narzędzi

do

wyniki bada

wykrywania

wpływu

rzetelno ci oraz trafno ci kryterialnej testów
zmęczenia

na

funkcjonowanie

poznawcze

i motoryczne człowieka.
Słowa kluczoweŚ testy sprawno ci poznawczej i psychomotorycznej, zmęczenie

2. Aleksandra Jaworowska
Polska adaptacja Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego LBQ
Zaprezentowane zostan rezultaty polskiej adaptacji włoskiego Kwestionariusza Wypalenia
Zawodowego LBQ, którego autorem jest Massimo Santinelli. Syndrom wypalenia
zawodowego mo e ujawniać się u osób wykonuj cych zawód polegaj cy na pomaganiu
innym lub nauczaniu ich. LBQ pozwala na pomiar 4 aspektów tego syndromu. S toŚ
wyczerpanie psychofizyczne, brak zaanga owania w relacjach z klientami, poczucie braku
skuteczno ci

zawodowej

oraz

rozczarowanie.

Polskie

badania

normalizacyjne

przeprowadzono w 2Ńń3 roku na próbach (N=995) reprezentuj cych pięć grup zawodowych.
Byli toŚ nauczyciele, terapeuci, pielęgniarki, lekarze oraz przedstawiciele słu b mundurowych
(policjanci i funkcjonariusze słu by więziennej). Normy zostan opracowane oddzielnie
dla ka dej z tych grup. Przeprowadzone badania walidacyjne pozwoliły na okre lenie
zwi zków między wymienionymi wy ej aspektami wypalenia zawodowego a takimi
zmiennymi jakŚ poczucie kontroli, zadowolenie z pracy zawodowej, odczuwany stres, sposób
radzenia sobie w sytuacjach stresowych, styl poznawczy i motywacja osi gnięć.
Słowa kluczowe: adaptacja narzędzi, Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego LBQ

3. Magdalena Linke, Małgorzata J drasik-Styła, Agnieszka Ciołkiewicz, Rafał
Styła, Dorota Parnowska, Anna Gruszka, Mirella Denisiuk, Marek Jarema, Adam
Wichniak
Wła ciwo ci psychometryczne polskiej, akademickiej wersji baterii testów poznawczych
MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB)
Wprowadzenie. Zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu schizofrenii s

ci le zwi zane

z funkcjonowaniem chorej osoby w wa nych obszarach ycia, takich jak praca zawodowa,
relacje społeczne czy samodzielne funkcjonowanie. S one równie znacz cym predyktorem
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odpowiedzi chorego na rehabilitację psychiatryczn . Z tych powodów zaburzenia funkcji
poznawczych

stały

się

wa nym

celem

oddziaływa

terapeutycznych.

Brak wystandaryzowanych i ujednoliconych metod pomiaru zmian w funkcjonowaniu
poznawczym osób chorych na schizofrenię, do tej pory stanowił największ przeszkodę
w rozwijaniu metod poprawiaj cych poznanie u tych osób. Bateria testów poznawczych
MATRICS (Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia)
Consensus Cognitive Battery (MCCB) została stworzona do oceny zmian funkcjonowania
poznawczego u osób chorych na schizofrenię w badaniach klinicznych. Narzędzie
to umo liwia ocenę siedmiu kluczowych dla tego zespołu zaburze

sfer poznawczychŚ

prędko ci przetwarzania, uwagi/czujno ci, pamięci operacyjnej, uczenia się materiału
werbalnego i wzrokowego, rozumowania i rozwi zywania problemów oraz kompetencji
społecznych.
Cel.

Celem

prezentowanego

badania

było

przeprowadzenie

oceny

wła ciwo ci

psychometrycznych polskiej, akademickiej adaptacji baterii MCCB.
Metoda. U 6ń pacjentów oceniono funkcje poznawcze bateri testów MCCB dwukrotnie,
w odstępie 3Ń dni. Źodatkowo oceniono poziom funkcjonowania pacjentów w yciu oraz
nasilenie objawów psychopatologicznych. Badane osoby oraz osoby przeprowadzaj ce
badanie oceniały tolerancję i praktyczno ć ka dego testu poznawczego.
Wyniki. Wszystkie testy w baterii MCCB wykazały wysok stabilno ć i zostały pozytywnie
ocenione zarówno przez osoby badane jak i osoby przeprowadzaj ce badanie.
Wnioski.

Polska

wersja

MCCB

charakteryzuje

się

dobrymi

wła ciwo ciami

psychometrycznymi i mo e być stosowana w badaniach klinicznych.
Słowa kluczoweŚ wła ciwo ci psychometryczne, MATRICS Consensus Cognitive Battery
(MCCB)

4. Martyna ż bska-Tołoczko
Analiza czynnikowa polskiej wersji Behavior Rating Inventory of Executive Function
Parent Form dla dzieci
Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF), autorstwa Gerarda A. Gioia,
Petera K. Isquith, Stevena V. Guy, Lauren Kenworthy, to kwestionariusz oceniaj cy funkcje
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wykonawcze u dzieci i młodzie y w wieku od 5 do ń8 w ich codziennych aktywno ciach
w rodowisku domowym. Słu y do klinicznego opisu sprawno ci funkcji wykonawczych
u dzieci zdrowych. Jest równie stosowany w diagnozie dysfunkcji wykonawczych w obrazie
klinicznym m.in. zaburze

neurorozwojowych, neurobehawioralnych, czy cało ciowych

zaburzeniach rozwoju. Prezentowana praca ma przedstawić wyniki bada , których celem była
analiza struktury czynnikowej skal oraz ocena ich rzetelno ci w polskiej wersji
kwestionariusza, w grupie dzieci zdrowych. W badaniu uczestniczyło 5ŃŃ rodziców, którzy
wypełnili kwestionariusz dotycz cy ich dzieci. żrupa, która została wł czona do analiz
składała się z 45Ń dzieci (225 chłopców i 2ŃŃ dziewczynek, 25 rodziców nie udzieliło
informacji o płci dziecka), w wieku 6-ń5 lat ( rednia ńŃ,8 lat). Aby zrealizować cel badawczy
wykonano eksploracyjn analizę czynnikow metod głównych składowych (PŻA) z rotacj
Oblimin z normalizacj

Kaisera oraz analizę rzetelno ci Alfa Cronbacha. W wyniku

przeprowadzonych analiz zostały wyodrębnione dwa główne składnikiŚ regulacja na poziomie
behawioralno-emocjonalnym i metapoznanie. Tym samym otrzymano układ czynników taki
sam, jak struktura czynnikowa w oryginalnej wersji kwestionariusza. Wska nik rzetelno ci
skal przyj ł warto ci od Ń,76 do Ń,97, co wskazuje na jego wysok wewnętrzn spójno ć.
Otrzymane wyniki wskazuj , e adaptowane narzędzie badawcze stanowi ciekaw propozycję
metody oceniaj cej funkcje wykonawcze u dzieci i młodzie y w ich naturalnym rodowisku.
Słowa kluczoweŚ analiza czynnikowa, Behavior Rating Inventory of Executive Function
Parent Form dla dzieci

5. Anna Cwojdzi ska
Mózgowe systemy emocjonalne, jako podstawa zachowa . Neuroafektywna Skala
Osobowo ci
Neuroafektywna Skala Osobowo ci (Affective Neuroscience Personality Scale) oparta jest
na koncepcji J. Pankseppa, zgodnie z któr podstawowe systemy emocjonalne, zlokalizowane
w obszarach podkorowych mózgu maj
i zachowania

człowieka.

kluczowe znaczenie dla rozwoju osobowo ci

Wymienianymi

przez

Pankseppa

systemami

s

m.in. POSZUKIWANIE (SEEKING), GNIEW (ANGER), STRACH (FEAR), OPIEKA
(CARE), SMUTEK (SADNESS) oraz ZABAWA (PLAY) (Panksepp, 2005) i one,
wraz z Źuchowo ci (Spirituality), tworz podskale kwestionariusza ANPS. Praca prezentuje
wyniki wstępnej oceny psychometrycznej polskiej wersji Skali.
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Słowa kluczoweŚ mózgowe systemy emocjonalne, Neuroafektywna Skala Osobowo ci

6. Jan Chodkiewicz
Polska adaptacja Skali Bólu Psychicznego Holdena i współpracowników
Zgodnie z definicj wybitnego suicydologa źdwina Shneidmana ból psychiczny to „stan
intensywnego psychicznego cierpienia, któremu towarzysz poczucie wstydu, upokorzenia,
rozpaczy, samotno ci i lęku” (Shneidman, ń996, ń3). Autor ten uwa a, e odczuwanie
intensywnego bólu psychicznego w istotny sposób wi e się z występowaniem tendencji
i zachowa samobójczych. Na podstawie definicji Shneidmana Holden i współpracownicy
stworzyli Skalę Bólu Psychicznego (Scale of Psychache, 2001). W prezentacji pokazane
zostan wła ciwo ci psychometryczne polskiej wersji tego narzędzia. Przeprowadzone prace
wskazuj na satysfakcjonuj c rzetelno ć i trafno ć metody.
Słowa kluczoweŚ adaptacja narzędzi, Skala Bólu Psychicznego Holdena

7. Iwona Konkel, Dominika Borowa, Christine Robitschek
Polska adaptacja Skali Inicjatywy Rozwoju Osobistego (PGIS) Christine Robitschek
Skala PGIS (The Personal Growth Initiative Scale, pierwsza wersja skali PżIS II) została
stworzona przez Chrisitine Robitschek (1998, 1999) w celu pomiaru intencjonalnego
i aktywnego zaanga owania człowieka w proces zmiany siebie samego. PżIS słu y
do pomiaru meta-poznawczego konstruktu,

składaj cego

się dwóch komponentówŚ

wolicjonalnego, zaanga owanego wzrostu zdolno ciŚ poznawczych oraz behawioralnych
we wszystkich dziedzinach ycia (Robitschek, ń998). W procesie adaptacji, który będzie
głównym tematem przedstawianego posteru, skali nadano polsk nazwę – Skala Inicjatywy
Rozwoju Osobistego.
W badaniu ł cznie wzięło udział 397 osób w wieku od 17 do 70 lat (M=25,25; SD=7,87).
Rzetelno ć skali PżIS klasyfikuje się na poziomie satysfakcjonuj cym (alfa Cronbacha
osi gnęła warto ć Ń,86), w czym w du ej mierze przypomina warto ci alfy Cronbacha
oryginalnej wersji skali, które mie ciły się w przedziale od Ń,78 do Ń,9Ń (Robitschek, ń998).
Przeprowadzono równie

analizę czynnikow Varimax znormalizowan bez rotacji oraz

sprawdzono moc dyskryminacyjn skali PGIS, z czego wszystkie podane analizy wskazywały
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na satysfakcjonuj ce dopasowanie warto ci poszczególnych pozycji do cało ci skali,
za wyj tkiem pozycji nr 4, która wykazywała niskie warto ci psychometryczne. Źodatkowe
analizy przeprowadzone z u yciem i bez u ycia kontrowersyjnej pozycji skłoniły nas do
odrzucenia pozycji nr 4 ze skali.
Podsumowuj c, skala PżIS jest dobr miar ogólnej gotowo ci do przeprowadzania zmian
osobistych w swoim yciu.
Słowa kluczoweŚ adaptacja narzędzi, Skala Inicjatywy Rozwoju Osobistego (PżIS) Christine
Robitschek

8. Wacław B k
Polska adaptacja kwestionariusza STAXI-2 do badania stanu, cechy, ekspresji i kontroli
zło ci
Opracowany przez C. Ź. Spielbergera i współpracowników kwestionariusz STAXI-2 jest
samoopisowym narzędziem do pomiaru kilku aspektów zło ci, stosowanym w wielu
badaniach na wiecie. Metoda składa się z 57 twierdze podzielonych na 6 skal. W ramach
skal stanu (S-Ang) i cechy (T-Ang) zło ci wydzielono dodatkowo bardziej szczegółowe
podskale. Kolejne dwie skale odró niaj

zewnętrzn

(AX-O) oraz wewnętrzn

(AX-I)

ekspresję zło ci. Skala AX-O odnosi się do ró nic indywidualnych w otwartym
i niekontrolowanym

wyra aniu

zło ci,

skierowanym

na inne osoby lub

obiekty.

W odró nieniu od tego skala AX-I mierzy tendencję do tłumienia do wiadczanych uczuć
zło ci. Źodatkowo metoda mierzy dwa aspekty kontroli zło ci. Pierwszym jest podejmowanie
wysiłków w kierunku monitorowania i kontrolowania fizycznej i werbalnej ekspresji zło ci
(AC-O). Źrugi wi e się z podejmowaniem prób obni ania intensywno ci do wiadczanych
uczuć zło ci zanim „wymkn się” spod kontroli (AC-I). Polskie tłumaczenie STAXI-2 było
stosowane w kilku niezale nych badaniach, które dostarczyły informacji na temat jego
wła ciwo ci psychometrycznych. Poster prezentuje wstępne wyniki prac nad polsk adaptacj
kwestionariusza – analizę struktury czynnikowej oraz wska niki rzetelno ci skal
Słowa kluczoweŚ adaptacja narzędzi, kwestionariusz STAXI-2 do badania stanu, cechy,
ekspresji i kontroli zło ci
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9. Paweł Kleka
Skracanie kwestionariuszy psychologicznych w oparciu o metody probabilistyczne (IRT)
Mimo, e pomiar uznawany jest za kluczowy element bada w psychologii stosowanej, przez
ostatnie 7Ń lat dominuje tylko jedno podej cie psychometryczne oparte na klasycznej teorii
testu. Zwi zane jest ono z kilkoma ograniczeniami narzędzi badawczychŚ z tendencj
do długich

skal,

gdzie

interpretacja

wyników

zale y od

próby

normalizacyjnejś

z przyjmowaniem zało enia, e ka da pozycja testowa lub kwestionariuszowa wnosi tyle
samo informacji do wyniku ko cowegoś z trudnym tworzeniem równorzędnych wersji.
Wszystkie te problemy rozwi zuje podej cie oparte na IRT, które dostarcza wyniki na mocnej
skali ilorazowej. Niestety, podej cie probabilistyczne jest wci

mało popularne, mimo e

wielu badaczy opracowuje narzędzia na jego podstawie i u ywa ich w ró nych dziedzinach
psychologiiŚ osobowo ci, postaw, psychopatologii, psychologii klinicznej dzieci czy
psychologii kryminalnej.
Ten stan rzeczy mo na tłumaczyć brakiem popularyzatorskich opracowa

pokazuj cych

zastosowanie IRT, deficytem programów statystycznych opartych na IRT i nieobecno ci
IRT w procesie edukacji psychologów i psychometrów.
U ycie IRT poprawia jako ć analiz parametrycznych i lepiej oddaje wła ciwo ci cech
latentnych wpływaj cych na wyniki obserwowane, ni klasyczna teoria testu uznaj ca wynik
za składow czę ci prawdziwej i błędu pomiarowego. Mimo skomplikowanego aparatu
matematycznego, poprawne zastosowanie IRT przynosi wiele zalet.
Tematem przygotowanego plakatu będzie prezentacja wyników uzyskanych podczas bada
dotycz cych skracania kwestionariuszy psychologicznych za pomoc

ró nych metod

statystycznych, w tym tak e IRT.
Słowa kluczoweŚ kwestionariusze psychologiczne, metody probabilistyczne (IRT)

10. Marlena Kossakowska, Dominika Borowa, Christine Robitschek
Polska walidacja kwestionariusza PGIS II (Personal Growth Initiative Scale-II)
Wstęp. Kwestionariusz PGIS II (Skala Inicjatywy Rozwoju Osobistego-II; Robitschek i in.,
2Ńń2) to narzędzie, którego celem jest pomiar indywidualnego i celowego zaanga owania
do wprowadzenia wiadomej zmiany o charakterze pozytywnym w swoje
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ycie (1998).

Składa się z 4 podskalŚ gotowo ć do zmian, planowanie zmian, korzystanie z zasobów,
celowe zachowanie i jest udoskonaleniem wcze niejszej wersji skali PżIS (Robitschek, ń998,
1999). Celem plakatu jest prezentacja narzędzia oraz jego warto ci psychometrycznychŚ
rzetelno ci, trafno ci, normalizacji.
Metoda. Skala PGIS-II została przetłumaczona na język polski z języka angielskiego metod
translation-back translation. W wyniku zabiegów translacyjnych powstała wersja ostateczna
kwestionariusza, która została poddana badaniom walidacyjnym. Źo tej pory przeprowadzono
badanie na n=206 osób w wieku ń5 do 66 (M=33,5ś SD=9.34). Badanie wykonano grupowo
i przez internet. W ci gu miesi ca oczekujemy wyników na grupie n=5ŃŃ osób. Walidacja
konwergencyjna i dywergencyjna została przeprowadzona przy u yciu ń5 innych narzędzi
badawczych m.in.: NEO FFI, SWLS, LOT, GQ-6, PANAS, MLQ.
Wyniki. Plakat przedstawi wyniki analizy konfirmacyjnej weryfikuj cej wła ciwo ci
strukturalne narzędzia, wyniki pomiaru rzetelno ci i trafno ci oraz wstępne dane
normalizacyjne. Z dotychczasowych bada wynika, e kwestionariusz stanowi warto ciowe
narzędzie badawcze i mo e być z powodzeniem wykorzystywane w warunkach polskich.
Słowa kluczoweŚ walidacja, kwestionariusz PGIS II

11. Urszula Brzezi ska
Profesjonalna kompetencja diagnostyczna jako wyznacznik efektywnego stosowania
testów w praktyce zawodowej. Standardy dla u ytkowników testów psychologicznych
w biznesie EuroTest - WO (polska adaptacja projektu EFPA)
Cel. Na plakacie zostan zaprezentowane główne zało enia standardów dla u ytkowników
testów psychologicznych stosuj cych testy w obszarze psychologii pracy i organizacji oraz
model rozwoju kompetencji w diagnozowaniu zaproponowany przez źuropejsk Żederację
Towarzystw

Psychologicznych

źŻPA.

Poza

aspektem

merytorycznym

standardów

przedstawiony zostanie proces ich tłumaczenia i adaptacji, który miał na celu maksymalne
dostosowanie ich tre ci do realiów polskich firm i organizacji. Rynek testów
psychologicznych dedykowany biznesowi jest ogromy i warto pracować nad kryteriami, które
mog pomóc w trafnym wyborze narzędzi przekładaj cym się na skuteczne rozpoznanie
mo liwo ci i predyspozycji osoby badanej.
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żłówne tre ci. Towarzystwa psychologiczne na całym wiecie podejmuj

zintegrowane

działania na rzecz propagowania etycznego i poprawnego metodologicznie stosowania
i konstruowania testów oraz kwestionariuszy. Wydaj ró nego rodzaju regulacje i kodeksy
będ ce zbiorami wytycznych wskazuj cych, co nale y uznać za dobr praktykę w diagnozie
psychologicznej. Celem, który ł czy te wszystkie działania, jest d enie do zunifikowania
zasad dotycz cych testów i testowania, które będ

uniwersalne i czytelne zarówno

dla psychologów, jak i innych profesjonalistów przeprowadzaj cych badania testami, osób
badanych czy mened erów podejmuj cych decyzje o zastosowaniu testów w organizacji.
Nigdzie na wiecie nie ma jednak regulacji prawnych dotycz cych dobrych praktyk w tej
dziedzinie dla poszczególnych kontekstów zastosowa testów (biznes, edukacja, zdrowie) i to
wła nie standardy wychodz naprzeciw zmianie sytuacji, gdy okre laj zasady standaryzacji
warunków badania, okre laj wska niki psychometryczne gwarantuj ce dobroć narzędzia,
sugeruj przebieg wła ciwej procedury badania i sposobu nawi zywania kontaktu z klientem
oraz nakre laj etyczny wymiar całego procesu diagnostycznego. Źzięki ich (standardów)
istnieniu mo na mówić o kontroli jako ci bada psychologicznych zarówno w kontek cie
stosowanych metod, jak i kwalifikacji osoby administruj cej testy. Podobne kroki podjęto
w Polsce, poza tłumaczeniem i adaptacj wytycznych źŻPA źuroTest - WO ułatwiaj cych
stosowanie testów w organizacjach, dodatkowo poproszono o opinie ekspertów (naukowców,
konsultantów, specjalistów HR, psychologów i nie psychologów zwi zanych z diagnoz
pracowników) i opatrzenie komentarzem standardów, które w ich ocenie wymagaj
wprowadzenia w organizacjach specjalnych rozwi za , gdy powoduj dylematy decyzyjne
i polityka ich wdra ania nie jest jasna.
Konkluzja. Projekt opracowania i wdro enia standardów dla u ytkowników testów w biznesie
mo e stać się dobr praktyk w tym zakresie i stanowić ciekawy przykład dla psychologów
z innych

obszarów

zastosowa

psychologii,

takich

jak

zdrowie

czy

edukacja,

zainteresowanych popularyzowaniem wytycznych w zakresie diagnozy psychologicznej.
Na plakacie zostanie przedstawiony proces inicjatywny, który doprowadził do przygotowania
polskiej wersji standardów źuroTest-WO).
Słowa kluczoweŚ kompetencja diagnostyczna, testy, EuroTest-WO (polska adaptacja projektu
EFPA)
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12. Joanna żrzymała-Moszczy ska
Participatory Action Research jako narz dzie projektowania trafnych społecznie bada
w psychologii – case study
Wyst pienie po więcone będzie prezentacji bada , których celem było wyłonienie tematu
badawczego, który odpowiadałby na potrzeby rodowiska osób zajmuj cych się edukacj
antydyskryminacyjn . Badanie to zrealizowane zostało z wykorzystaniem metodologii bada
partycypacyjnych (Participatory Action Research), a więc „anga uj cej badaczy i osoby
uczestnicz ce w badaniu we wspóln pracę nad badaniem sytuacji problemowej lub działanie,
które ma na celu zmianę tej sytuacji na lepsze” (Wadsworth, ń998, s. 68). Podej cie to ma na
celu przede wszystkim poszukiwanie rozwi za adekwatnych do potrzeb danych społeczno ci
oraz uczynienie bada zrozumiałymi i przydatnymi dla osób, które maj korzystać z ich
wyników. Źzięki uwzględnianiu perspektywy i potrzeb osób uczestnicz cych w badaniu,
istnieje mo liwo ć zidentyfikowania praktycznych problemów w specyficznym dla nich
kontek cie. Źzięki trafnej diagnozie, mo liwe staje się równie
rozwi za

szukanie i wdra anie

adekwatnych dla praktyki (Koshy, 2ŃŃ5). Badanie zostało przeprowadzone

w dwóch etapach. W pierwszym z nich przeprowadzono ńŃ wywiadów z trenerkami
antydyskryminacyjnymi.

Na podstawie przeprowadzonych rozmów zidentyfikowano

najpowa niejsze trudno ci i wyzwania zwi zane z prowadzeniem edukacji równo ciowej oraz
potencjalne tematy bada , których przeprowadzenie mogłoby słu yć praktyce edukacji
antydyskryminacyjnej. Podczas drugiego etapu przeprowadzono badanie ankietowe,
w którym 3Ń edukatorów i edukatorek równo ciowych odpowiadało na pytania dotycz ce
m.in. tematów bada , które z ich do wiadczenia warto byłoby poruszyć. Na podstawie
otrzymanych wyników sformułowano plan badania, które ma szansę korzystnie wpłyn ć
na praktykę edukacji równo ciowej. W wyst pieniu zostan omówione główne wyniki oraz
sam proces badania, jako szczególny przypadek oddolnego generowania tematów
badawczych w psychologii.
Słowa kluczoweŚ Participatory Action Research, badania trafne społecznie
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13. Zuzanna Wałach-Bi ta
Poczucie dru ynowej skuteczno ci i satysfakcja w sporcie – narz dzia do badania
procesów grupowych
Temat procesów grupowych zachodz cych w dru ynach sportowych jest rzadko
podejmowany w polskich badania naukowych. Niew tpliwe jednym z tego powodów jest
niewielka ilo ć polskich narzędzi badawczych skupiaj cych się na tych procesach.
Prezentacja przedstawia proces tworzenia dwóch nowych narzędzi kwestionariuszowychŚ
do badania poczucia dru ynowej skuteczno ci oraz satysfakcji w sporcie.
Przygotowanie Kwestionariusza Poczucia Źru ynowej Skuteczno ci oraz Skali Satysfakcji
w Sporcie składało się z dwóch etapów badawczych. W sumie w badaniu wzięło udział
415 zawodników sportowych trenuj cych takie dyscypliny sportowe jak piłka no na,
siatkówka, koszykówka, piłka ręczna oraz hokej, startuj cych w rozgrywkach ligowych (ń, 2
i 3 liga). Na podstawie analizy teorii i literatury, oraz ameryka skich narzędzi zostały
wygenerowane pierwotne pule itemów wyj ciowych buduj cych nowe narzędzia. Zostały one
poddane weryfikacji przez zawodników. Następnie, tak przygotowane wersje kwestionariuszy
zostały rozdane członkom profesjonalnych dru yn sportowych. Na podstawie danych
zebranych z pierwszego etapu badawczego, po przeprowadzeniu eksploracyjnej analizy
czynnikowej metod głównych składowych z rotacj VARIMAX okre lono wstępn strukturę
wewnętrzn kwestionariusza. Została tak e dokonana wstępna analiza rzetelno ci narzędzia
na podstawie wska nika zgodno ci wewnętrzenej alfa Cronbacha.
W kolejnym etapie badawczym, ponownie okre lono trafno ć i rzetelno ć Kwestionariusza
Poczucia Źru ynowej Skuteczno ci i Skali Satysfakcji w Sporcie, w celu ostatecznego
ustalenia jego wła ciwo ci psychometrycznych. W tym celu wykorzystano między innymi
konfirmacyjn

analizę czynnikow . Została tak e okre lona trafno ć tre ciowa poprzez

zastosowanie współczynnika zgodno ci sędziów kompetentnych (n=ńŃ) W-Kendalla.
Dla ka dej pozycji kwestionariuszowej okre lono tak e współczynnik trafno ci tre ciowej.
Okre lenia rzetelno ci nowej skali wraz z jej wymiarami dokonano na podstawie
współczynnika zgodno ci wewnętrznej alfa Cronbacha oraz stabilno ci bezwzględnej.
Słowa kluczoweŚ satysfakcja, sport, dru yna, procesy grupowe
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14. Krystian Barzykowski
Metodologiczne wyzwania bada mimowolnych wspomnie autobiograficznych
Przedmiotem wyst pienia s

wspomnienia autobiograficzne powstaj ce spontanicznie,

bez wcze niejszej intencji ich przywołania. Zaprezentowane zostan podstawowe obszary
badawcze w dziedzinie wspomnie mimowolnych oraz stosowane w ich obrębie metody
bada . W szczególno ci będ toŚ metody dzienniczkowe, kwestionariuszowe, laboratoryjnoeksperymentalne. Wady i zalety ka dej z nich będ

jednocze nie tłem omówienia

najwa niejszych wyzwa metodologicznych w badaniach tego typu wspomnie .
Słowa kluczoweŚ metodologia, wspomnienia mimowolne, autobiografia

15. Małgorzata Turska
Charakterystyka polskiej wersji Skali Moralnego Nieanga owania si

w Sporcie

(MDSS)
W rozwa aniach teoretycznych skoncentrowanych wokół problematyki zachowa moralnych
w sporcie coraz czę ciej mo na odnale ć odniesienia do teorii społecznego uczenia się
Bandury, a konkretniej – do jej fragmentu opisuj cego regulacyjne funkcji sankcji wobec
samego siebie. Ta forma kontroli wewnętrznej mo e być selektywnie wł czana i wył czana.
Stosowany w tym calu bywa szereg strategii, nazwanych ł cznie mechanizmami moralnego
nieanga owania się (moral disengagement). Ich zastosowanie skutkuje odcięciem
niewła ciwego zachowania od negatywnych auto-sankcji.
Skonstruowan przez Boardleya i Kavussanu Skalę Moralnego Nieanga owania się w Sporcie
(MŹSS) stosowano w licznych badaniach. Ukazały one m.in. istotn dodatni zale no ć
pomiędzy nasileniem stosowania strategii moralnego nieanga owania się a zachowaniami
moralnie niewła ciwymi w sporcie (czyli podejmowanymi dobrowolnie działaniami,
maj cymi na celu wyrz dzenie krzywdy innemu zawodnikowi lub postawienie go – lub jego
dru yny – w niekorzystnej sytuacji).
Celem niniejszego wyst pienia jest zaprezentowanie polskiej wersji Skali Moralnego
Nieanga owania się w Sporcie, opracowanej przez autorkę. W toku prac nad niniejsz wersj
narzędzia dokonano 2 niezale nych tłumacze z języka angielskiego na polski. Po usunięciu
nie cisło ci, polskie tłumaczenie poddano następnie tłumaczeniu zwrotnemu. Następnie –
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po porównaniu tłumaczenia zwrotnego z wcze niejszym – ustalono ostateczny kształt Skali.
W jej skład weszły 32 itemy mierz ce stosowanie przez sportowców 8 mechanizmów
moralnego nieanga owania sięŚ uzasadniania moralnego, eufemistycznego etykietowania,
łagodz cych porówna , przemieszczania oraz rozpraszania odpowiedzialno ci, a tak e
fałszywego interpretowania skutków czynu, przypisywania winy ofierze i dehumanizowania
jej. Wyniki bada

pilota owych, przeprowadzonych na próbie 69 sportowców (piłkarzy

i siatkarzy) ukazały, e skalę mo na uznać za narzędzie rzetelne (alfa Cronbacha=0,89).
W wyst pieniu zaprezentowane zostan tak e wyniki aktualnie prowadzonych na grupie
piłkarzy i siatkarzy bada , ukierunkowanych na ustalenie zale no ci pomiędzy wynikiem
w polskiej wersji Skali Moralnego Nieanga owania się w Sporcie a zmiennymi
motywacyjnymi (zakłada się m.in. dodatni
moralnego nieanga owania się a dyspozycyjn

zale no ć pomiędzy nasileniem strategii
orientacj

motywacyjn

ukierunkowan

na wykonanie), a tak e poziomem agresywno ci i zachowaniami moralnie niewła ciwymi
(w obu przypadkach postulowane s dodatnie korelacje z moralnym nieanga owaniem się).
Słowa kluczoweŚ Skala Moralnego Nieanga owania się w Sporcie (MŹSS), zachowania
moralne, teoria społecznego uczenia się
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Sesja plakatowa nr 5: PROCESY POZNAWCZE W DIGNOSTYCZNYCH
I TERAPEUTYCZNYCH KONTEKSTACH
Prowadz cyŚ
Monika Wiłko ć
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prezentacje:
1. Dorota Kalka, Monika Pawłowska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Uwaga – kalorieĄĄĄ O procesach poznawczych w otyło ci
2. Karolina Zarychta1, Izabela Pawłowska2, Aleksandra Łuszczy ska2, 3
1

CARE-BźH Centrum Bada

Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi

i Zdrowiem, Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej we Wrocławiu
2

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej we Wrocławiu

3

University of Colorado, Colorado Springs

Zwi zek rozbie no ci w wadze, automatycznych my li na temat jedzenia
i objawów zaburze od ywiania w pó nej adolescencjiŚ badania podłu ne
3. Anna Dudzic-Koc, Aleksander Araszkiewicz
Katedra i Klinika Psychiatrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu
L k w pierwszym epizodzie schizofrenii – uj cie poznawcze
4. Małgorzata Adamczyk-Zientara1, Iga Jaraczewska2, 3, Anna Bui Ngoc2,3
1

„Pomoc w zmianie”, Warszawa

2

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej

3

Polskie Towarzystwo Terapii Motywuj cej

Ł czenie elementów dialogu motywuj cego z superwizj
behawioralnej
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terapii poznawczo-

5. Agnieszka Ź bska
Uniwersytet Warszawski
Uwzgl dnianie perspektywy rozmówcy w procesie komunikacji – wpływ
wyrazisto ci i typowo ci odniesienia j zykowego
6. Marek Niezna ski, Michał Obidzi ski, Emilia Zyskowska, Daria Niedziałkowska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Udział funkcji wykonawczych pami ci roboczej w ł czeniu zapami tywanych
informacji z kontekstem
7. Mirosław Zbigniew Harciarek
Politechnika Częstochowska
Wzrokowy układ jako spektrometr
8. Edyta Bojarska, Agnieszka Pikor, Agnieszka Piórkowska, Dorota Rzendkowska,
Karolina cigała
Propozycja treningu funkcji pami ciowych i poznawczych dla osób, które
znajduj si w grupie ryzyka wyst pienia zaburze funkcji poznawczych
9. Łukasz Jach, Teresa Sikora, Ewa Wojtyna, Małgorzata żórnik-Durose
Instytut Psychologii, Uniwersytet l ski w Katowicach
Osobowo ć i potrzeba poznawczego domkni cia a sposoby rozumienia zdrowia
w kontek cie mentalno ci prawego kciuka

Streszczenia prezentacji:
1. Dorota Kalka, Monika Pawłowska
Uwaga – kalorieĄĄĄ O procesach poznawczych w otyło ci
Otyło ć i nadwaga stanowi istotny problem naszych czasów. W ń997 roku

wiatowa

Organizacja Zdrowia uznała otyło ć za chorobę przewlekł , która wymaga leczenia, prowadzi
bowiem do licznych powikła oraz skrócenia ycia (WHO, ń998). Jak pokazuj statystyki
otyło ć jest problem wci

narastaj cym (Stein, Colditz, 2004; Caballero, 2007; Owecki,

2ŃŃ9ś Żlegal, Carroll, Kit, Ogden, 2Ńń2), jest tak e szóstym co do wa no ci czynnikiem
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ryzyka odpowiedzialnym za odsetek zgonów w wiecie (WHO, 2ŃŃŃś IHMź, 2Ńń3). Otyło ć
jest chorob , która w znaczny sposób wpływa na cało ciowe funkcjonowanie człowieka,
zarówno fizyczne, jak i psychiczne oraz społeczne. Powoduje powstawanie wielu powikła
somatycznych, a tak e niepełnosprawno ci fizycznej (Żerraro, Su, żretebeck, Black, Badylak,
2ŃŃ2). Psychologiczne konsekwencje otyło ci zaobserwować mo na między innymi w sferze
poznawczej zarówno w zakresie poszczególnych procesów np. uwagi i pamięci,
jak i cało ciowego przetwarzania informacji.
W prezentowanym badaniu zało ono, i funkcjonowanie uwagi i pamięci zale y od BMI,
a w szczególno ci, e obrazy jedzenia będ inaczej przetwarzane przez osoby z nadmiern
wag .
Ogółem przebadano 88 osób (ń9 mę czyzn i 69 kobiet), w tym 47 osób z nadmiern wag ,
41 osób z prawidłow wag i prawidłowym obrazem ciała.
W badaniu zastosowano procedurę lokalizacji punktu (dot probe task). Eksponowano obrazy
wysoko, niskokaloryczne i niezwi zane z jedzeniem, a następnie w miejscu którego z nich
bodziec docelowy. Mierzono czas reakcji. Następnie eksponowano obrazy z instrukcj
wskazania wcze niej występuj cych.
Analiza

wyników

wykazała,

e

niezale nie

wysokokalorycznego szybko przyci gaj

od

wagi

ciała

obrazy

jedzenia

uwagę. Zaobserwowano szybsze wykrywanie

bod ców zwi zanych z jedzeniem wysokokalorycznym ni

z niskokalorycznym oraz

niezwi zanych z jedzeniem we wszystkich badanych grupach. Nieoczekiwanie uwaga osób
odchudzaj cych się nie jest anga owana bod cami jedzenia niskokalorycznego szybciej ni
bod cami niezwi zanymi z jedzeniem. Wykazano tak e, e osoby otyłe pamiętaj najlepiej
obrazy jedzenia wysokokalorycznego, a grupa kontrolna obrazy niezwi zane z jedzeniem.
Słowa kluczoweŚ kalorie, procesy poznawcze, otyło ć

2. Karolina Zarychta, Izabela Pawłowska, Aleksandra Łuszczy ska
Zwi zek rozbie no ci w wadze, automatycznych my li na temat jedzenia i objawów
zaburze od ywiania w pó nej adolescencjiŚ badania podłu ne
Celem badania była analiza wzajemnego zwi zku automatycznych my li (pozytywnych,
przyzwalaj cych i negatywnych) na temat jedzenia i rozbie no ci w wadze rzeczywistej
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(obiektywnej i subiektywnej) a idealnej oraz ich roli w powstawaniu i utrzymywaniu się
objawów zaburze

od ywiania w ród nieklinicznej grupy adolescentów (N=55). Badania

oparto na poznawczym modelu zaburze od ywiania Cooper (Cooper i in., 2ŃŃ4) oraz teorii
rozbie no ci Higginsa (ń987) w odniesieniu do wagi ciała. Źane zbierano za pomoc metod
kwestionariuszowych oraz pomiaru obiektywnego wagi ciała i wzrostu trzykrotnie,
z przerwami 2 i ń2 miesięcy pomiędzy Tur ń, 2 i 3.
Wyniki ujawniły, i negatywne my li automatyczne dotycz ce jedzenia (Tura 2) pełni rolę
mediatora pomiędzy rozbie no ci w wadze (Tura ń), a symptomami zaburze od ywiania
(Tura 3). Co więcej, zwi zek negatywnych automatycznych my li (Tura ń) i symptomami
zaburze od ywiania (Tura 3) był mediowany przez rozbie no ci w wadze (Tura 2). Oznacza
to, i negatywne automatyczne my li dotycz ce jedzenia wraz z rozbie no ciami pomiędzy
wag realn (obiektywn i subiektywn ) a idealn tworz błędne koło w kontek cie objawów
zaburze

od ywiania. Źane te mog

okazać się wa ne w procesie prewencji zaburze

od ywiania, w którym większ uwagę nale ałoby po więcić osobom wykazuj cym wysoki
poziom negatywnych my li zwi zanych z jedzeniem oraz du e rozbie no ci w wadze.
Zgodnie z wynikami bada własnych, te osoby znajduj się w grupie podwy szonego ryzyka
dla objawów zaburze od ywiania.
Wyniki przedstawionego badania opublikowane będ w czasopi mie Eating and Weight
Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity w artykule pod tytułem
The Association Between Automatic Thoughts About Eating, The Actual-Ideal Weight
Discrepancies, and Eating Disorders Symptoms: A Longitudinal Study in Late Adolescence
(DOI: 10.1007/s40519-014-0099-2).
Słowa kluczoweŚ waga, my li automatyczne, zaburzenia od ywiania

3. Anna Dudzic-Koc, Aleksander Araszkiewicz
L k w pierwszym epizodzie schizofrenii – uj cie poznawcze
Podstawy teoretyczne: Pierwszy epizod schizofrenii przypada na okres dorastania i wczesnej
dorosło ć. Źo zasadniczych objawów choroby zaliczamy objawy wytwórcze, objawy
negatywne, zaburzenia my lenia, niedostosowany afekt i/lub zachowanie. Lęk występuje
we wszystkich fazach choroby. W okresie tzw. przedchorobowym często obserwowany jest
lęk napadowy, agorafobia, fobia społeczna, OCŹ, żAŹ (Rabe-Jabło ska i in., 2Ńń2).
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W ostrej fazie choroby lęk mo e współwystępować z objawami wytwórczymi. Zintegrowany
model poznawczy zakłada,

e poprzedzaj ce psychozę objawy negatywne, ograniczone

testowanie rzeczywisto ci w psychozie i fragmentacja semantyczna w zaburzeniach my lenia,
s

rezultatem

hiperaktywacji

przekona

dysfunkcyjnych

i

oszczędzania

zasobów

poznawczych pod wpływem oddziaływania stresu i wcze niej obserwowanych niedostatków
poznawczych (Beck i in., 2ŃńŃ). U osób choruj cych na schizofrenię obserwowana jest
podwy szona tendencja do reagowania wewnętrznym napięciem, lękiem czy stresem. Lęk
traktowany jest, jako rezultat oceny poznawczej zdarzenia, która dokonywana jest w oparciu
o przekonania jednostki, a jej przebieg jest nieprawidłowy, w zwi zku z zaburzonym
procesem spostrzegania i przetwarzania informacji.
Cel. Celem badania jest opisanie zmiany w zakresie obrazu prze ywanego lęku u pacjentów
z pierwszym epizodem schizofrenii w ostrej psychozie oraz po 4-6 miesi cach farmakoterapii.
Zało enia. Zakłada się, i w pocz tkowej fazie leczenia nasilonym objawom chorobowym
towarzyszyć będzie nasilony poziom lęku-stanu, a w miarę ustępowania objawów, w tym
omamów, uroje , zaburze my lenia, obserwowany będzie spadek nasilenia objawów lękustanu, przy jednoczesnym niezmienionym poziomie lęku-cechy.
Grupa badanych. W badaniu wzięło udział 43. chorych spełniaj cych kryteria rozpoznania
pierwszego epizodu schizofrenii wg ICD-10. Dwukrotnie zbadanych i ostatecznie wł czonych
do badania zostało ń6 pacjentów, ńŃ kobiet i 6 mę czyzn, w wieku 2ń-39 lat. Badanie
przeprowadzone zostało w pierwszych tygodniach po postawieniu rozpoznania i po 4-6
miesi cach farmakoterapii.
Metodologia. MetodyŚ wywiad, obserwacja, Skala Oceny Objawów Pozytywnych
i Negatywnych PANSS, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Obliczenia statystyczne
wykonane zostały z zastosowaniem programu Statistica 10. Zastosowano test Wilcoxona.
Wyniki. Istotna statystycznie (p<Ń,ŃŃń) jest ró nica w zakresie nasilenia objawów
pozytywnych, negatywnych, ogólnych psychopatologicznych choroby w miarę stosowanej
farmakoterapii (Z=3,5ń6ś xPANSSń=ńŃ3,5 i xPANSS2=66,8). Lęk-stan uległ zmniejszeniu
w miarę stosowanej farmakoterapii (Z=3,Ń5ś xSTAI X-1=8,3), wynik jest istotny
statystycznie (p=Ń,ŃŃ2). Brak istotno ci statystycznej obserwowany jest dla lęku-cechy
(xSTAI X-2=6,56).
Słowa kluczoweŚ lęk, schizofrenia
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4. Małgorzata Adamczyk-Zientara, Iga Jaraczewska, Anna Bui Ngoc
Ł czenie

elementów

dialogu

motywuj cego

z

superwizj

terapii

poznawczo-

behawioralnej
Wprowadzenie. Jednym z kluczowych elementów udanej superwizji jest jako ć relacji między
superwizorem a superwizowanym (Armstrong, Freeston, 2005). Efektywna relacja powinna
być oparta na poczuciu bezpiecze stwa, zaufaniu, wspieraniu oraz współpracy (Beinart,
2004). Aby superwizowany potrafił otwarcie i szczerze mówić o swoich trudno ciach w pracy
terapeutycznej, superwizor powinien odpowiadać na potrzeby terapeuty z otwarto ci
i wra liwo ci (Westbrook i in., 2Ńńń).
Pomimo i

terapia poznawczo-behawioralna (TPB) jest nurtem opartym na współpracy

i partnerstwie, w kontek cie superwizji terapeuci często oczekuj (i tak e do wiadczaj )
bardziej surowego podej cia. Superwizja mo e budzić skojarzenia z krytyk i karaniem
za błędy. Superwizor nie jest widziany jako kto , kto ułatwia naukę, ale jako autorytet.
Superwizowani mog odczuwać strach przed negatywn ocen .
Ł czenie TPB z dialogiem motywuj cym mo e ułatwiać proces superwizji. Źialog
motywuj cy (ŹMś Motivational Interviewing) jest opartym na współpracy sposób
prowadzenia rozmowy na temat zmiany (motivationalinterviewing.org). Podej cie to
z powodzeniem integruje się z terapi

poznawczo-behawioraln

w pracy z ró nymi

zaburzeniami, na przykład lękowymi (Westra, 2Ńń2).
Metoda. Zaprezentowane wyniki s
Superwizorów

organizowanego

efektem dyskusji prowadzonych w trakcie Kursu

przez

Polskie

Towarzystwo

Terapii

Poznawczej

i Behawioralnej. Jego uczestnicy omawiali swoje obserwacje i własne do wiadczenia
dotycz ce zarówno roli superwizora, jak i superwizowanego.
Wyniki. Je li superwizor ma jakiekolwiek w tpliwo ci, mo e dzielić się nimi w otwarty
i uczciwy sposób, gdy jednak ma tendencję do krytykowania, superwizowany mo e uznać,
e jego praca nie jest dobra, co mo e po rednio wpływać na jego emocje w stosunku
do klientów, a w konsekwencji – na uczucia klientów. W zwi zku z tym stosowanie
umiejętno ci wła ciwych dla ŹM i praca zgodna z jego duchem mo e ułatwić superwizję.
Zarówno superwizor, jak i superwizowany staj się bardziej pewni siebie w zakresie swojej
pracy. Relacja superwizyjna zbudowana jest wtedy bardziej na ciekawo ci ni na frustracji,
zmieniaj się emocje zarówno superwizora, jak i superwizowanego, który ma poczucie
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bezpiecze stwa, otrzymuje wsparcie emocjonalne, czuje się rozumiany i uzyskuje pomoc
w zakresie problemu terapeutycznego. W efekcie - klient tylko zyskuje.
Dyskusja. Ł czenie terapii poznawczo-behawioralnej z dialogiem motywuj cym mo e
sprzyjać pozytywnym zmianom w kontek cie superwizji. Superwizorzy, superwizowani
i klienci mog zyskać w trzech obszarachŚ kompetencji, emocji i relacji. Je li postawa
superwizora jest bardziej spójna z duchem ŹM, wzrasta autonomia i współpraca w relacji
superwizyjnej. Te efekty mog być tym bardziej widoczne im silniejsza była dotychczasowa
tradycja superwizji opartej na praktykach konfrontacyjnych. Przedstawione wyniki dotycz ce
integrowania superwizji TPB i ŹM s wstępne i wymagaj dalszych pogłębionych i bardziej
systematycznych bada empirycznych.
Słowa kluczoweŚ dialog motywuj cy, superwizja, terapia poznawczo-behawioralna

5. Agnieszka Ź bska
Uwzgl dnianie perspektywy rozmówcy w procesie komunikacji – wpływ wyrazisto ci
i typowo ci odniesienia j zykowego
W badaniach nad pragmatycznymi aspektami interpretacji wypowiedzi sprawdza się
jak szybko i efektywnie rozmówcy s w stanie uwzględnić wzajemnie swoj wiedzę podczas
komunikacji. Istniej dwa główne podej cia teoretyczne. Pierwsze - egocentryczne (Keysar
i in., 2ŃŃŃ) mówi ce, e pierwszy etap interpretacji jest czysto semantyczny, a dopiero
na drugim etapie rozmówcy bior

pod uwagę pragmatyczne aspekty wypowiedzi –

tj. przekonania i perspektywę poznawcz rozmówcy. Źrugie podej cie – nieegocentryczne,
akcentuje to, e rozmowa jest wspólnym działaniem, wymagaj cym współpracy, w którym
rozmówcy bardzo szybko dostosowuj się do swojej sytuacji poznawczej (Tannenhaus, 2003;
Clark, 1996; Garrod, Picekring, 2Ńń3). Bior c pod uwagę oba podej cia, mo na postawić
pytanie, jakie czynniki indywidualne i cechy sytuacji komunikacyjnej wpływaj na większy
lub mniejszy stopie egocentryzmu podczas konwersacji.
źksperyment ń. miał na celu okre lenie jak kontrola egocentryzmu w komunikacji zale y
od wyrazisto ci i typowo ci bod ców, które s przedmiotem komunikacji, oraz jaki wpływ
maj czynniki indywidualne, a w szczególno ci funkcje wykonawcze (por. Quershi i in.,
2010). U yto komputerowej wersji zadania uwzględniania perspektywy poznawczej
(por. Apperly i in., 2010, Keysar i in., 2ŃŃŃ). Badany miał wybierać przedmioty z ekranu
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jak najszybciej, zgodnie z poleceniem głosowym rozmówcy, ignoruj c przedmioty, które
pasowały do opisu, ale były niewidoczne dla rozmówcy. Następnie badany wykonywał
zadania mierz ce poziom pamięci roboczej, kontroli hamowania oraz test uwagi
i spostrzegawczo ci (TUS, Ciechanowicz, Sta czak, 2ŃŃ6). Wyniki pokazały, e zarówno
wyrazisto ć percepcyjna jak i typowo ć semantyczna bod ców miała istotny wpływ na czas
wybierania prawidłowej odpowiedzi. Z wynikiem w zadaniu uwzględniania perspektywy
poznawczej istotnie korelowały wyniki z zadania kontroli hamowania oraz testu uwagi
i spostrzegawczo ci. Ponadto porównano wyniki dwóch grupŚ grupy wykonuj cej zadanie
na podstawie wcze niej nagranych polece głosowych i grupy, która wykonywała polecenia
faktycznego rozmówcy. Nie stwierdzono istotnych ró nic w czasie reakcji, co mo e
do pewnego stopnia wskazywać, e zadania te były równowa ne. Szczegółowy opis zało e
teoretycznych, u ytych metod i wyników, zostanie przedstawiony na plakacie.
Słowa kluczoweŚ komunikacja, konwersacja, typowo ć odniesienia językowego

6. Marek Niezna ski, Michał Obidzi ski, Emilia Zyskowska, Źaria Niedziałkowska
Udział funkcji wykonawczych pami ci roboczej w ł czeniu zapami tywanych informacji
z kontekstem
Zało enia. Źotychczasowe badania sugeruj , i proces ł czenia zapamiętywanej informacji
z kontekstem w istotnym zakresie anga uje zasoby centralnego systemu wykonawczego
pamięci roboczej (por. Mammarella, Żairfield, 2ŃŃ8). Na przykład eksperymenty prowadzone
w paradygmacie zadania podwójnego wykazały, i osoby badane istotnie słabiej koduj
kontekst bod ców docelowych, gdy jednocze nie musz wykonywać zadanie żenerowania
Liczb Losowych (Niezna ski, 2Ńń3), czyli zadanie anga uj ce rozmaite procesy
przypisywane centralnemu systemowi wykonawczemu (np. Baddeley, Emslie, Kolodny,
Duncan, ń998). Celem zaprezentowanych na plakacie eksperymentów było sprawdzenie, czy
podobny wpływ na kodowanie kontekstu będ miały specyficzne funkcje wykonawcze, takie
jak hamowanie, od wie anie i przeł czanie się (por. Miyake, Żriedman, źmerson, Witzki,
Howerter, 2000).
Metoda. W badaniach wzięło udział ńŃ8 osób, po 36 w ka dym z trzech eksperymentów.
Zadaniem badanych było zapamiętywanie słów, których kontekstem był kolor czcionki,
przy jednoczesnym wykonywaniu zadania równoległego. W ka dym z eksperymentów
769

zastosowano inne zadania równoległe. W warunkach eksperymentalnych zadanie anga owało
procesy hamowania, od wie ania lub przeł czania się, w warunkach kontrolnych zadanie
miało zbli ony poziom trudno ci, lecz nie wymagało u ycia specyficznych funkcji
wykonawczych. Manipulowano tak e poziomem trudno ci ł czenia informacji docelowej
z kontekstem, stosuj c słowa kojarz ce się ze swoim kontekstem (np. serce na czerwono) lub
niepowi zane skojarzeniowo (np. trawa na czerwono).
Wyniki. Uzyskane wyniki sugeruj ,

e konieczno ć jednoczesnego hamowania reakcji

utrudnia wykorzystanie skojarzeniowego powi zania informacji z kontekstem. Natomiast
jednoczesne uruchomienie procesów od wie ania lub przeł czania się, choć osłabia
zapamiętywanie samych słów, nie wpływa istotnie na efektywno ć ł czenia ich z kontekstem.
Wydaje się, e większe znaczenie dla efektywno ci wi zania informacji z kontekstem ma
obci enie ogólnych zasobów pamięci roboczej ni specyficznych funkcji wykonawczych.
Słowa kluczoweŚ pamięć robocza, kontekst, zapamiętywanie

7. Mirosław Zbigniew Harciarek
Wzrokowy układ jako spektrometr
Kiedy przyjmiemy za J. żibsonem, i percepcja jest wydobywaniem informacji ze stymulacji,
powstaje pytanie o mechanizm realizuj cy ten proces. W wiecie techniki zadanie takie mo e
wykonywać spektrometr, który rozpoznaje, z jakim materiałem mamy do czynienia.
W sondzie na Marsa zostało wysłane takie urz dzenie, które przekazywało na Ziemię nie
tylko obraz, ale tak e rozpoznanie rodzaju skał i podło a czerwonej planety. Czy układ
wzrokowy człowieka mógłby rozpoznawać obiekty w analogiczny sposób? Przyjmuj c model
spostrzegania wg H. Helmholtza mo na na to pytanie odpowiedzieć twierdz co. Inaczej
mówi c, uwspółcze nienie wspomnianej propozycji prowadzi wprost do koncepcji układu
wzrokowego funkcjonuj cego jak spektrometr. Propozycja ta wydaje się interesuj ca
i stanowi ródło wiele hipotez badawczych. Nie bez znaczenia jest fakt, e dla zmysłu węchu
człowieka L. Turin przedstawił model układu rozpoznawania zapachów jako spektrometru.
Słowa kluczoweŚ percepcja, wzrokowy układ poznania, teoria Helmholtza, spektrometr
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8. Edyta Bojarska, Agnieszka Pikor, Agnieszka Piórkowska, Dorota Rzendkowska,
Karolina cigała
Propozycja treningu funkcji pami ciowych i poznawczych dla osób, które znajduj si
w grupie ryzyka wyst pienia zaburze funkcji poznawczych
Celem wyst pienia jest przedstawienie autorskiego projektu treningu funkcji poznawczych
opracowanego i przeprowadzonego przez członków Sekcji Terapii Neuropsychologicznej
Koła Nauk Psychologicznych Pragma pod opiek neuropsycholog Bogusławy Bober-Płonka.
Inspiracj do takiej aktywno ci s dotychczasowe do wiadczenia członków sekcji w pracy
z młodymi osobami po uszkodzeniach OUN, w ramach grupy wsparcia – około 5 letnia
działalno ć, nadal kontynuowana. żłównym celem aktualnego programu jest zaproponowanie
baterii ćwicze , która przy systematycznym i długotrwałym stosowaniu mo e pozytywnie
wpłyn ć na poprawę funkcjonowania pamięci oraz innych funkcji poznawczych.
Uczestnikami kilkumiesięcznego cyklu treningów s

osoby głównie po 5Ń roku

ycia,

zarówno kobiety jak i mę czy ni, którzy sami zgłosili potrzebę ćwiczenia pamięci. Przed
rozpoczęciem cyklu treningowego oraz po jego zako czeniu uczestnicy poddawani s
badaniom funkcji poznawczych. Umo liwia to ocenę efektywno ci treningu. Podczas spotka
szczególny nacisk poło ony jest na naukę efektywnego przyswajania nowych informacji,
przywoływania wiedzy zdobytej wcze niej, trening funkcji uwagowych oraz koncentrowania
się na zadaniu. Źo programu wprowadzono tak e elementy edukacji dotycz cej codziennych
nawyków zwi zanych z aktywno ci

umysłow , fizyczn

czy prawidłow

diet , które

pozwol zachować po dany poziom funkcjonowania poznawczego. W zało eniu autorów,
oczekuje się, e techniki i trening poznane na zajęciach będę pogłębiane przez uczestników
w indywidualnych ćwiczeniach domowych. W programie wykorzystane te będ nowoczesne
techniki wspomagane komputerowo. Przyjmuje się zatem, i

ko cowe rezultaty będ

wypadkow tych wielu zmiennych. W prezentacji przedstawiona zostanie równie próba
oceny statystycznej wyników prowadzonych bada .
Słowa kluczoweŚ trening, funkcje pamięciowe, funkcje poznawcze, zaburzenia funkcji
poznawczych
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9. Łukasz Jach, Teresa Sikora, Ewa Wojtyna, Małgorzata żórnik-Durose
Osobowo ć i potrzeba poznawczego domkni cia a sposoby rozumienia zdrowia
w kontek cie mentalno ci prawego kciuka
Referat ma na celu pokazanie poznawczych i osobowo ciowych korelatów przekona
o zdrowiu, wpisuj cych się w mentalno ć współczesnego człowieka, okre lan

mianem

„mentalno ci prawego kciuka”. Ten rodzaj mentalno ci wyra a się w poznawczoemocjonalnych preferencjach co do rozumienia rzeczywisto ci i sposobów działania w niej,
które sprowadzić mo na do wywiedzionej ze wiata współczesnych technologii reguły
„szybko – prosto – jednoznacznie”. Na podstawie wcze niejszych wieloetapowych bada
(jako ciowych i ilo ciowych) zidentyfikowano czteroczynnikow

strukturę przekona

o zdrowiu, koresponduj c z preferencjami prawokciukowymi. Zło yło się na ni rozumienie
zdrowia w kategoriach instrumentalnych i hedonistycznych, uto samianie go ze szczę ciem
oraz tendencja do „parametryzowania” zdrowia, czyli wyrokowania o nim na podstawie
jednoznacznych mierzalnych wska ników. Ze specyfiki mentalno ci prawego kciuka
wywiedziono hipotezy odnosz ce się do relacji pomiędzy wyró nionymi sposobami
ujmowania zdrowia a potrzeb

poznawczego domknięcia oraz osobowo ci . Zało ono

pozytywne zwi zki pomiędzy potrzeb

poznawczego domknięcia i jej poszczególnymi

wymiarami a czterema wymienionymi aspektami „prawokciukowego” ujmowania zdrowia
oraz stosunkowo słabe zwi zki (lub ich brak) z cechami osobowo ciś w odniesieniu
do osobowo ci spodziewano się jedynie negatywnego zwi zku prawokciukowych przekona
o zdrowiu z otwarto ci

na do wiadczenie. Badania przeprowadzono na 255 osobach

dorosłych (ń85 kobiet, 69 mę czyznś rednia wiekuŚ 39,4 lat) z województwa l skiego.
Do badania przekona o zdrowiu zastosowano autorski „Kwestionariusz Opinii o Zdrowiu”,
odzwierciedlaj cy ich czteroczynnikow
badano pełn

wersj

strukturę. Potrzebę domknięcia poznawczego

Skali Potrzeby Poznawczego Źomknięcia (Kossowska, Hanusz,

Trejtowicz, 2Ńń2), a cechy osobowo ci w paradygmacie „Wielkiej Pi tki” – Inwentarzem
Osobowo ci NźO-ŻŻI. Na podstawie analizy uzyskanych wyników potwierdzono zało enia
co do zwi zków prawokciukowego ujmowania zdrowia z potrzeb poznawczego domknięcia,
zwłaszcza w odniesieniu do wyniku ogólnego, preferowania przewidywalno ci oraz
preferowania porz dku. W znacznej mierze potwierdzone zostały równie

zało one

pozytywne zwi zki z zamknięto ci umysłow i nietolerancj wieloznaczno ci. Przekonania
na temat zdrowia nie korelowały istotnie ze zdecydowaniem. W odniesieniu do osobowo ci
potwierdzono zało enie o negatywnym zwi zku prawokciukowych przekona
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na temat

zdrowia z otwarto ci na do wiadczenie oraz brak zwi zku z neurotyczno ci i ugodowo ci .
Nieliczne korelacje z ekstrawersj

i sumienno ci

nie tworzyły spójnego wzorca,

upowa niaj cego do jednoznacznego wyrokowania o istnieniu zale no ci. Wyniki badania
w znacznym stopniu przemawiaj za tez , e ujmowaniu zdrowia przez pryzmat mentalno ci
prawego kciuka towarzyszy wysoka potrzeba poznawczego domknięcia oraz niski poziom
otwarto ci na do wiadczenia, a tak e słaby zwi zek z innymi cechami osobowo ci.
Słowa kluczoweŚ mentalno ć prawego kciuka, przekonania o zdrowiu, potrzeba
poznawczego domknięcia, „wielka pi tka”
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Sesja plakatowa nr 6: PRACA W RÓ NYCH KONTEKSTACH
Prowadz cyŚ
źl bieta Kasprzak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prezentacje:
1. Anna Paszkowska-Rogacz, Joanna Paszkowska-Rogacz
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Style uczenia a osobowo ć zawodowa osób dorosłych
2. Justyna Ku wik
Uniwersytet Szczeci ski
Osobowo ciowe korelaty podejmowania roli polityka-radnego
3. Anna Baczy ska
Akademia Leona Ko mi skiego
Wpływ inteligencji emocjonalnej na wyniki pracy – raport z bada
4. źl bieta Sanecka
Gimnazjum nr 11 w Katowicach
Instytut Psychologii, Uniwersytet l ski w Katowicach
Postawy wobec pracy podwładnych kierowników z ąciemn osobowo ci ą
5. Urszula Brzezi ska
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Model

4

stylów

kierowania

WźRK.

Identyfikacja

stylów

kierowania

w organizacji w uj ciu relacyjnym – spójno ć autodiagnozy przeło onych z ocen
ich stylu przez podwładnych
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6. Katarzyna Brzuszkiewicz
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego
Centrum Integracji Społecznej im. J. Kuronia w Bydgoszczy
Cechy

psychobiologiczne

a

stosowanie

strategii

prognostycznych

przez

inwestorów indywidualnych
7. Magdalena Grzesik, Dorota Rutkowska
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Efekt sformułowania a reakcje emocjonalne, oceny i intencje wobec opcji
pewnego i niepewnego zysku oraz pewnej i niepewnej straty

8. Agata Diec
Uniwersytet l ski w Katowicach
Przywi zanie do miejsca i wi zi społeczne w kontek cie rodowiska miejskiego
9. Marzena Piłat
Uniwersytet Szczeci ski
Prezentacja działalno ci Centrum Pomocy Migrantom i Uchod com w Lublinie
w latach 1995-2011
10. Joanna Szen-Ziemia ska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej
Poczucie twórczej to samo ci moderuje zwi zek zdolno ci twórczych i osi gni ć
w pracy naukowej

Streszczenia prezentacji:
1. Anna Paszkowska-Rogacz, Joanna Paszkowska-Rogacz
Style uczenia a osobowo ć zawodowa osób dorosłych
W badaniach, w których przebadano 3ŃŃ dorosłych, pracuj cych ochotników (ń68 kobiet
i ń32 mę czyzn), w wieku od ń9 do 76 lat, poszukiwano ró nic w preferencjach zawodowych
mierzonych za pomoc

Wielowymiarowej Oceny Preferencji Zawodowych (WOPZ),

w zale no ci od przejawianych stylów uczenia się – konwergencyjnego, dywergencyjnego,
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asymilacyjnego

oraz

akomodacyjnego,

wyodrębnionych

na

podstawie

wyników

Kwestionariusza Stylów Uczenia Się Kolba (LSI). WOPZ powstał na podstawie koncepcji
Hollanda i zawiera sze ć skal, umo liwiaj cych zbadanie osobowo ci zawodowychŚ
realistycznej, badawczej, artystycznej, społecznej, przedsiębiorczej i konwencjonalnej.
Wyniki przeprowadzonej analizy wariancji s następuj ceŚ


grupa osób o konwergencyjnym stylu uczenia się ró ni się od osób preferuj cych styl
akomodacyjny i dywergencyjny, pod względem zainteresowa
Najwy sze

nasilenie

zainteresowa

realistycznych

realistycznych.

występuje

w

grupie

o konwergencyjnym stylu uczenia się,


grupa osób preferuj cych dywergencyjny styl uczenia się ró ni się od osób
preferuj cych styl asymilacyjny pod względem nasilenia wyników skali badawczej.
Najwy szy poziom zainteresowa badawczych występuje w grupie o asymilacyjnym
stylu uczenia się.

Na tej podstawie mo na przewidywać, i osoby o realistycznym typie osobowo ci zawodowej
czę ciej przejawiaj konwergencyjny styl uczenia się a co za tym idzie mog uczyć się
efektywniej poprzez abstrakcyjne uogólnianie i aktywne eksperymentowanie. Ponadto osoby
o badawczym typie osobowo ci zawodowej czę ciej przejawiaj asymilacyjny styl uczenia się
a co za tym idzie mog uczyć się efektywniej poprzez abstrakcyjne uogólnianie i refleksyjn
obserwacje. Poszukiwanie współwystępowania preferencji odno nie stylu uczenia się oraz
typu osobowo ci zawodowej mo e wspomóc dobieranie metod nauczania stosowanych
np. podczas szkole

zawodowych, których efektywno ć między innymi zale na jest

od preferowanego stylu uczenia się.
Słowa kluczoweŚ style uczenia, osobowo ć zawodowa

2. Justyna Ku wik
Osobowo ciowe korelaty podejmowania roli polityka-radnego
Poster stanowi prezentację wyników bada prowadzonych nad osobowo ciowymi korelatami
podejmowania roli polityka-radnego. Celem bada jest wykazanie czy politycy posiadaj
szczególne predyspozycje osobowo ciowe. Wybrane do przeprowadzonej diagnozy zmienne
stanowi

odwołanie do wybranych koncepcji osobowo ci politycznej. Analizie poddane

zostały czynniki takie jak neurotyzm, ekstrawersja, wzór zachowania A oraz poczucie własnej
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skuteczno ci. MetodyŚ Podstawę bada

stanowi dane zebrane od minimum 3Ń radnych

miejskich, gminnych oraz powiatowych województwa wielkopolskiego, z wykształceniem
wy szym lub rednim, powy ej 35. roku ycia, zarówno kobiet jak i mę czyzn. żrupę
porównawcz

stanowić będ

kobiety i mę czy ni w wieku powy ej 35. roku

ycia

z wykształceniem wy szym lub rednim. Wska nikami badanych zmiennych s odpowiedzi
na pytania kwestionariuszy: EPQ R(S), Skali Typu A-Framingham (TYP-A), Skali
Uogólnionej Własnej Skuteczno ci żSźS. Hipotezy badawczeŚ Politycy odró niaj

się

od grupy kontrolnej ze względu na poziom neurotyzmu, ekstrawersji, poczucia własnej
skuteczno ci oraz wzoru zachowania A. Oczekiwano, i we wszystkich tych wymiarach
politycy osi gaj wyniki wy sze. Wyniki bada omawiane s w dyskusji.
Słowa kluczoweŚ polityka, osobowo ć, motywacja

3. Anna Baczy ska
Wpływ inteligencji emocjonalnej na wyniki pracy – raport z bada
Cel. Referat przedstawia porównanie wyników inteligencji emocjonalnej z poziomem
wykonywania powierzonych zada

w grupie 7ń komorników z polskiego banku

i mened erów z 69 centrów medycznych. W obu grupach stwierdzono istotne korelacje
pomiędzy wynikami inteligencji emocjonalnej i wysok wydajno ci pracy.
Metoda. Inteligencja emocjonalna została zmierzona w pierwszym badaniu za pomoc
kwestionariusza inteligencji emocjonalnej (PQźI) skonstruowanego przez Aleksandrę
Jaworowsk , Annę Matczak. Składa się z on 94. pyta

w czterech skalachŚ AKT –

przyjmowania i wyra ania emocji, źMP – empatii, rozumienia i rozpoznawania emocji
innych ludzi, CON – kontrola emocji, w tym poznawcza i ROZ – rozumienie i wiadomo ć
własnych emocji.
W drugim badanu u yto kwestionariusza INTE (stworzonego przez N.S. Schutte, J.M.
Malouff, L.E. Hall, D.J. Haggerty, J.T. Cooper, Ch.J. Gloden, L. Dornheim, dostosowanego
do polskich warunków przez Annę Ciechanowicz, Aleksandrę Jaworowsk
Matczak) i składaj cego się z 33 elementów, które mierz

oraz Annę

ogólny wynik inteligencji

emocjonalnej. Wydajno ć pracy została oceniona według kryteriów stosowanych w rocznej
ocenie pracy. Pracownicy Banku zostali ocenieni według następuj cych kryteriówŚ ogólna
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efektywno ćś

poziom

generowanych

przychodów,

poziom

zako czonych

spraw

windykacyjnych.
Pracę mened erów centrów medycznych oceniano natomiast na podstawie m.in. ogólnego
zadowolenia pacjentów, ilo ci pacjentów ponownie korzystaj cych z usług centrum
medycznego, a tak e wyra anych przez nich opinii.
Wyniki. Analiza statystyczna danych wykazała istotne zale no ci między dwiema zmiennymi
– inteligencj emocjonaln i wysok wydajno ci pracy w obu badaniach.
Wnioski. Inteligencja emocjonalna jest zwi zana z wysok wydajno ci pracy, mierzonej
podczas rocznej oceny pracy. Źlatego te

niezwykle istotne jest rozwijanie inteligencji

emocjonalnej, poniewa jest ona wa nym wska nikiem sukcesu w pracy opartej na dobrych
relacjach z klientami.
Słowa kluczoweŚ inteligencja emocjonalna, praca

4. źl bieta Sanecka
Postawy wobec pracy podwładnych kierowników z ąciemn osobowo ci ą
Badanie koncentrowało się na poszukiwaniu zewnętrznych uwarunkowa

satysfakcji

zawodowej oraz zaanga owania w pracę, zwi zanych bezpo rednio z cechami osobowo ci
kierownika. Podstawowe zało enia, jakie le ały u podstaw projektowanych bada , wywodziły
się z prze wiadczenia, e obecno ć liderów z „ciemn osobowo ci ” jest niekorzystna nie
tylko dla samej organizacji, ale te

dla zatrudnionych w niej pracowników, bowiem

psychopatyczni, makiaweliczni b d narcystyczni przeło eni reprezentuj „ciemn stronę”
korporacyjnego przywództwa. Zwi zane jest to z tym, e destrukcyjni kierownicy podejmuj
szereg niekonstruktywnych działa

wymierzonych w podwładnych, takich jakŚ mobbing,

poni anie, zastraszanie, manipulowanie czy oszukiwanie (źinarsen i in., 2ŃŃ7). Tymczasem
to wła nie skłonno ć do przedmiotowego traktowania innych i manipulacji w kontaktach
interpersonalnych, a tak e niski poziom inteligencji emocjonalnej, stanowi podstawowe
charakterystyki osób posiadaj cych wysoki poziom cech wchodz cych w skład „ciemnej
triady

osobowo ci”

(Paulhus,

Williams,

Herms,

2ŃŃń;

Petrides

i

in.,

2011),

co w konsekwencji mo e sprzyjać osłabieniu satysfakcji z pracy i przywi zania do organizacji
w zespole pracowniczym.
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W prezentowanym badaniu przyjęto hipotezę mówi c o istnieniu negatywnego zwi zku
między percypowanym przez podwładnych poziomem cech osobowo ci wchodz cych
w skład „ciemnej triady” (makiawelizmem, subklinicznym narcyzmem oraz subkliniczn
psychopati ) przeło onego a dokonywan

przez nich ocen

własnego zaanga owania

organizacyjnego (ogólnego, afektywnego i normatywnego), ogólnej satysfakcji zawodowej
(analizowanej w dwóch aspektach- poznawczym i emocjonalnym) oraz satysfakcji cz stkowej
– z kontaktów z przeło onym. Ponadto, przyjęto hipotezę, zgodnie z któr postrzegany przez
podwładnych poziom cech osobowo ci wchodz cych w skład „ciemnej triady” przeło onych
stanowi predyktor postaw wobec pracy przejawianych przez podwładnych.
Badanie przeprowadzono metod kuli nie nej na grupie ń53 pracowników. Podstawowymi
kryteriami doboru do grupy badawczej było zatrudnienie oraz posiadanie co najmniej jednego
przeło onego. Badanie składało się z dwóch czę ci. W pierwszej, zatytułowanej “Mój
przeło ony”, badani mieli za zadanie dokonać oceny percypowanych cech osobowo ci
przeło onego wchodz cych w skład “ciemnej triady”. W drugiej, byli pytani o poziom
do wiadczanego zaanga owania organizacyjnego, satysfakcji z pracy i satysfakcji
z kontaktów z przeło onym.
Wyniki badania potwierdziły,

e podwładni współpracuj cy z przeło onymi z „ciemn

osobowo ci ” maj bardziej negatywne postawy wobec pracy. Postrzegany makiawelizm,
subkliniczny narcyzm i subkliniczna psychopatia przeło onego wykazuj negatywny zwi zek
z deklarowanym przez podwładnego poziomem satysfakcji z pracy, satysfakcji z kontaktów
z przeło onym i zaanga owania organizacyjnego. Uzyskane rezultaty pokazały równie ,
e cz stkowa satysfakcja z pracy, odnosz ca się do kontaktów z kierownikiem, jest
w większym stopniu powi zana z cechami osobowo ci przeło onego wchodz cymi w skład
ciemnej triady ni poznawczy i emocjonalny aspekt satysfakcji z pracy. Ponadto, w drodze
hierarchicznej analizy skupie wyodrębniono trzy odrębne typy kierowników, ró ni cych się
poziomem cech osobowo ci wchodz cych w skład ciemnej triady.
Słowa kluczoweŚ „ciemna osobowo ć”, praca, podwładny, kierownik
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5. Urszula Brzezi ska
Model 4 stylów kierowania WźRK. Identyfikacja stylów kierowania w organizacji
w uj ciu relacyjnym – spójno ć autodiagnozy przeło onych z ocen

ich stylu przez

podwładnych
Ka dy człowiek posiada reprezentacje poznawcz stylu kierowania, a więc sposobu, w jaki
nale y wyznaczać i realizować cele, aby osi gn ć sukces w zarz dzaniu zespołem.
Kierownicy ró ni się między sob sprawno ci i skuteczno ci realizacji zada , a więc
„robieniem rzeczy wła ciwych we wła ciwy sposób”. Cztery style kierowania WźRKEkonom, Wodzirej, Kapitan i Rewolucjonista – definiuj

cztery odmienne style

funkcjonowania kierowników, a więc sposobów, w jaki kierownicy ci planuj , organizuj ,
przewodz i kontroluj pracę. Konstruuj c Inwentarz Stylów Kierowania WźRK* zadbano
o to, aby sprawdzić czy wynik w Inwentarzu reprezentuj cy potencjalny styl kierowania jest
spójny z rzeczywistym stylem kierowania. Podjęto takie kroki, poniewa przy diagnozie
kompetencji kierowniczych w organizacji istotny wydaje się nie tyle potencjalny styl
kierowania (czyli to, co wybieramy jako akceptowalne, ale tak e to, co odrzucamy z cał
pewno ci jako niespójne z naszym obrazem siebie), ile rzeczywisty styl kierowania, a więc
typowy sposób zarz dzania lud mi przejawiany w zastanej sytuacji zewnętrznej.
Przeprowadzono badania zgodno ci oceny stylu kierowania okre lanego zgodnie z modelem
WźRK i w tym celu sprawdzono spójno ć samooceny kierowników w tym zakresie
z percepcj

ich funkcjonowania przez podwładnych. Okazało się,

e w ponad połowie

badanych grup zadaniowych w organizacjach ró nego typu istnieje zgodno ć pomiędzy ocen
stylu kierowania przez kierownika i jego podwładnych, co potwierdza zgodno ć obrazu siebie
deklarowanego przez kierownika (styl potencjalny) i jego typowego zachowania ocenianego
przez podwładnych (styl rzeczywisty).
* Inwentarz Stylów Kierowania WźRK jest skal przymiotnikow pozwalaj c okre lić
typowe dla osoby badanej nasilenie ka dego z czterech stylów kierowania w układzie
interpersonalnym oraz stwierdzić czy dla osoby badanej który ze stylów jest dominuj cym
(analiza profilowa). Parametry psychometryczne Inwentarza s

zadowalaj ce (rzetelno ć

dla skal mierz cych poszczególne style waha się od Ń,64 do Ń,8Ń – szacowano współczynnik
Alpha Cronbacha). Sprawdzono równie trafno ć tre ciow i kryterialn narzędzia i uzyskano
zadowalaj ce rezultaty. Zało enia teoretyczne modelu 4 stylów kierowania WźRK wynikaj
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z poł czenia koncepcji typowych dla psychologii ró nic indywidualnych oraz psychologii
społecznej w kontek cie organizacyjnym.
Na plakacie zostan

zaprezentowane podstawowe informacje o Inwentarzu Stylów

Kierowania WźRK oraz schemat badania sprawdzaj cego trafno ć kryterialn narzędzia,
które przeprowadzono w zespołach pracowniczych umo liwiaj cych ocenę percepcji
funkcjonowania przeło onego przez podwładnych. Potwierdzenie tej hipotezy ma du e
znaczenia dla przy okre laniu przydatno ci organizacyjnej narzędzia, gdy

podkre la

relacyjny charakter procesu zarz dzania lud mi.
Słowa kluczoweŚ model WERK, style kierowania

6. Katarzyna Brzuszkiewicz
Cechy psychobiologiczne a stosowanie strategii prognostycznych przez inwestorów
indywidualnych
Wstęp. Przedmiotem bada

s

dwie popularne strategie inwestycyjne (zwane równie

strategiami prognostycznymi): momentum (wiara w kontynuację trendu) i kontrarian (wiara
w odwrócenie trendu) i ich zwi zek z wybranymi podmiotowymi czynnikami.
Badacze podejmuj cy próby identyfikacji czynników, które mog gwarantować uzyskiwanie
dodatnich stóp zwrotu z inwestycji skupiaj się wokół grupy czynników (ń) ekonomicznych
i (2) psychologicznych – głównie behawioralnych.
Oba nurty nie uwzględniaj indywidualnych cech inwestora, jako determinantów stosowania
strategii inwestycyjnych pozwalaj cych uzyskać dodatnie stopy zwrotu z inwestycji. Źlatego
te , w badaniach uwzględnia się czynniki genetycznie uwarunkowane, tj. cechy
temperamentu w ujęciu psychobiologicznego (neurogenetycznego) modelu osobowo ci R.C.
Cloningera (1994b).
Cel bada . żłówny cel bada stanowi poznanie i wyja nienie zwi zku między poziomem
cech temperamentu (poszukiwaniem nowo ci, unikaniem szkody, uzale nieniem od nagrody,
wytrwało ci ) w ujęciu Psychobiologicznego modelu osobowo ci Roberta C. Cloningera,
a stosowaniem strategii inwestycyjnej momentum lub kontrarian przez inwestorów
indywidualnych.
Cel po redni stanowiŚ
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a. wzbogacenie wiedzy o mediację/moderację powy szego zwi zku przez zmienn
zadowolenie z ycia na wymiarze poznawczym i emocjonalnym
b. wzbogacenie wiedzy o mediację/moderację powy szego zwi zku przez zmienn
preferencja ryzyka finansowego zwi zanego z inwestowaniem lub hazardem.
żrupa osób badanych. Przewidywana liczba badanych – 3ŃŃ osób. żrupa osób badanychŚ
kobiety i mę czy ni od ń8 roku ycia do 8Ń roku ycia będ cy indywidualnymi inwestorami –
osobami fizycznymi lokuj cymi swój kapitał w instrumenty finansowe na rynku pienię nym
i kapitałowym.
Narzędzia badawcze. W celu dokonania pomiaru zmiennych uwzględnionych w badaniu
i udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze planuje się wykorzystanie
następuj cych kwestionariuszy (narzędzi nadawczych)Ś ń. Kwestionariusz Temperamentu
i Charakteru (TCI) - C.R Cloninger, T.R. Svrakic i R.D. Wetzel - w polskiej adaptacji
E. Hornowskiej, 2. Skala Satysfakcji z

ycia (SWLS) ź. Źienera, R.A. źmmonsa,

R.J. Larsona i S. Griffina, w polskiej adaptacji Z. Juczy skiego, 3. Kwestionariusz Domain –
Specific Risk – Taking (DOSPERT) - E.U. Weber, A.R. Blais, N.E. Betz, 4. Indeks
k_otwieranie i k_zamykanie do pomiaru stosowania strategii inwestycyjnej momentum lub
kontrarian – ź. Kubi skiej i Ł. Markiewicza, 5. Kwestionariusz ankiety dotycz cy
prognozowania kontynuacji/odwrócenia trendu P. Zielonki.
Wybrane hipotezy badawcze.
ń.

Na

otwarciu

pozycji

wraz

ze

wzrostem

poszukiwania

nowo ci

inwestorów

nieprofesjonalnych ro nie ich skłonno ć do stosowania strategii kontr aria skiej.
2. Na otwarciu pozycji wraz ze wzrostem unikania szkody inwestorów nieprofesjonalnych
ro nie ich skłonno ć do stosowania strategii momentum.
3. Na otwarciu pozycji wraz ze wzrostem zale no ci od nagrody inwestorów
nieprofesjonalnych ro nie ich skłonno ć do stosowania strategii momentum.
4. Na otwarciu pozycji wraz ze wzrostem wytrwało ci inwestorów nieprofesjonalnych ro nie
ich skłonno ć do stosowania strategii kontrarian.
Badania obecnie s realizowane (planowany termin uko czenia bada – maj 2014 r.).
Podczas wyst pienia zostan

zaprezentowane wyniki analizy statystycznej danych

uzyskanych w badaniu.
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Słowa kluczoweŚ strategie prognostyczne, indywidualni inwestorzy

7. Magdalena Grzesik, Dorota Rutkowska
źfekt sformułowania a reakcje emocjonalne, oceny i intencje wobec opcji pewnego
i niepewnego zysku oraz pewnej i niepewnej straty
W podejmowaniu decyzji efekt sformułowania (ang. framing effect; Tversky, Kahneman,
ń98ń) przejawia się zmian

preferencji wobec podejmowania ryzyka pod wpływem

warunków kontekstualnych obecnych w sposobie przedstawienia problemu decyzyjnego.
W przypadku sformułowania opcji wyboru w kategoriach zysków, ludzie unikaj
podejmowania ryzyka, tj. preferuj

pewny zysk w stosunku do niepewnego zysku.

W przypadku sformułowania opcji wyboru w kategoriach straty, ludzie poszukuj ryzyka,
tj. preferuj niepewn stratę w stosunku do pewnej straty. źfekt sformułowania został opisany
na gruncie deskryptywnej teorii podejmowania decyzji ryzykownych - teorii perspektywy
(ang. prospect theory; Kahneman, Tversky, ń979) i występuje mimo, e opcje wyboru maj tę
sam warto ć oczekiwan . Współczesne próby wyja nienia mechanizmów powstawania tego
efektu coraz czę ciej odwołuj się do afektywnych reakcji decydenta na zysk i stratę, a tak e
do zastrze e

wobec braku ekwiwalentno ci opisu opcji pewnych i ryzykownych.

Przeprowadzono eksperyment, w którym weryfikowano hipotezy dotycz ce zmian reakcji
emocjonalnych, ocen i intencji wyboru opcji pewnej i ryzykownej w zale no ci od tego, czy
były one sformułowane w kategoriach zysku, czy w kategoriach straty. W badaniu wzięło
udział 7ń kobiet i ń7 mę czyzn (N=88) w wieku od 2Ń do 43 lat. Badanie przeprowadzono
metod komputerow w schemacie mieszanym (2 x 2), w którym sformułowanie opcji
wyboru (zysk vs strata) stanowiło czynnik międzyobiektowy, za rodzaj opcji (pewno ć
vs ryzyko)
modyfikację

stanowiło
problemu

czynnik

wewn trzobiektowy.

azjatyckiej

choroby,

Scenariusz

decyzyjny

wykorzystywanego

w

stanowił

oryginalnych

eksperymentach Tversky’ego i Kahnemana oraz wielu pó niejszych badaniach. Uczestnikom
prezentowano tre ć scenariusza, a po nim pojedynczo kolejno opcję pewn i ryzykown .
Po prezentacji ka dej opcji uczestnicy odpowiadali na cztery pytania o to, jakie emocje
wzbudza w nich dana opcja, jak oceniaj jej atrakcyjno ć i skuteczno ć oraz na ile byliby
skłonni j zrealizować. Uzyskano rezultaty wskazuj ce na to, e opcja pewnego zysku
wzbudzała bardziej pozytywne odczucia, była oceniana jako atrakcyjniejsza i skuteczniejsza
oraz wywoływała silniejsz chęć realizacji, ni opcja ryzykownego zysku. W przypadku opcji
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sformułowanych w kategoriach straty, stwierdzono odwrotne zale no ciŚ opcja pewnej straty
wzbudzała bardziej negatywne odczucia, była oceniana jako mniej atrakcyjna i mniej
skuteczna oraz wywoływała słabsz chęć jej realizacji, ni opcja ryzykownej straty. Ponadto,
sformułowanie opcji wyboru w kategoriach zysku lub straty zmieniało wył cznie reakcje
uczestników na opcję pewn , podczas gdy reakcje wobec opcji ryzykownej nie ró niły się
istotnie dla zysków i strat. Zaobserwowane efekty wskazuj

zatem,

e kluczow

rolę

w powstawaniu efektu sformułowania mog odgrywać odczucia, oceny i intencje decydenta
wobec opcji pewnej podczas, gdy stosunek decydenta do podejmowania ryzyka pozostaje
niezmienny, niezale nie od tego, czy ryzyko dotyczy zysków czy strat. Rezultaty te s zgodne
z doniesieniami innych badaczy (Kühberger, żradl, 2Ńń3ś Kühberger, Tanner, 2010).
Odpowiadać za nie mo e dostrzegany przez badaczy efektu sformułowania brak
psychologicznej ekwiwalentno ci opisu opcji pewnego zysku i pewnej straty, które s
przedstawiane w sposób niepełny i względem siebie komplementarny (Reyna, Brainerd,
1991; Sher, McKenzie, 2006).
Słowa kluczoweŚ efekt sfomułowania, reakcja emocjonalna, ocena, intencje, zysk, strata

8. Agata Diec
Przywi zanie do miejsca i wi zi społeczne w kontek cie rodowiska miejskiego
Badania sygnalizuj problem relacji pomiędzy wymaganiami, jakie młodzi doro li napotykaj
w gospodarce wolnorynkowej a czynnikami stabilizuj cymi, takimi jak wię społeczna czy
przywi zanie do miejsca. Współcze nie

rodowiskiem aktywno ci młodych staje się

najczę ciej miasto, st d te istotna jest próba prowadzenia bada w kontekstach miejskich.
Wa nym elementem w kształtowaniu przywi zania jest przestrze

architektoniczna z jej

pozytywnymi i negatywnymi ąwyzwalaczamią zachowa . Człowiek mieszkaj c w miastach,
w nich podejmuj c zachowania przestrzenne, nawi zuje więzi z miejscami poprzez
poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie w tych przestrzeniach. Pytania, które się pojawiaj ,
dotycz chocia by tego, czy siła przywi zania przekłada się na otwarto ć, czyli na eksplorację
dalszego wiata oraz czy czynnik społeczny ma większ moc predyktywn ni

rodowiskowy.

Źo cech istotnych miejsko ci nale y charakter więzi społecznych utrudniaj cy mo liwo ci
zawi zywania trwalszych więzi osobowych. Poczucie anonimowo ci i bezosobowo ci często
pojawia się w miastach, gdzie na stosunkowo niewielkim terytorium następuje zagęszczenie
społecznej masy miejskich osobników. Jaka jest struktura i sieć kontaktów (mog ca stanowić
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sieć społecznego wsparcia), jakie jest przywi zanie do miejsca w zale no ci od wielko ci
miejsca zamieszkania i motywacji pierwszej migracji edukacyjnej adolescentów?
Badania przeprowadzono na grupie ponad sze ciuset osób w dwóch du ych miastach
(Katowice, Kraków), korzystano ze Skali Przywi zania do Miejsca wraz z podskalami
identyfikacji z miejscem i zale no ci od miejsca autorstwa Źaniela Williamsa i Jerrego
Vaske’a. Prezentowane wyniki dotycz

przywi zania do miejsca stałego zamieszkania

zarówno na skali ogólnej, jaki i skali to samo ci oraz zale no ci od miejsca. Badani byli
studentami, którzy podjęli studia w Katowicach oraz Krakowie. W ród nich byli studenci,
którzy s

rdzennymi mieszka cami wymienionych miast oraz przyjezdni. Porównuj c

Katowice i Kraków pod względem przywi zania badanych do miejsca stałego zamieszkania
zwraca uwagę występowanie ró nic pomiędzy wynikami studentów. Na skali to samo ci
w Katowicach rozkład zbli a się do normalnego, za w Krakowie przewa aj wy sze wyniki.
Mo e sugerować to, i wybieraj cy Kraków mog traktować go jako element budowania
swojej to samo ci, miasto maj ce swoj

to samo ć, stanowi ce swoisty rezerwuar

symbolicznych odniesie . Na skali zale no ci od miejsca sytuacja jest odwrotna: w Krakowie
wyniki zbli aj się do rozkładu normalnego, podczas gdy w rozkładzie wyników z Katowic
przewa aj wskazania niskiej zale no ci od miejsca stałego zamieszkania. Być mo e studenci
wybieraj cy Katowice jako miejsce swoich studiów s

mniej pozytywnie nastawieni

do swojego otoczenia a wynikać st d po rednio mo e większa otwarto ć na nowe miejsca
i eksplorację otoczenia. Wyniki te otwieraj pole dla dalszych bada miasta jako przestrzeni
kreowanej samodzielnie przez człowieka i gdzie otwarcie na nowe więzi społeczne
i przywi zanie do miejsca wchodz w interakcje. W nawi zaniu do jednego z głównych
wyzwa współczesno ci - gotowo ci człowieka na przemieszczanie się – zwolennicy otwartej
koncepcji miejsca (Kaltenborn i Williams, 2002; Stedman, 2006; Williams i Van Patten,
2006; zob. Lewicka, 2Ńń2) opowiadaj się za przywi zaniem jako rodzajem zasobu, który
mo e być powiększany w ka dym nowym miejscu. Spojrzenie takie w większym stopniu
odpowiada mobilnemu charakterowi współczesnego wiata.
Słowa kluczoweŚ przywi zanie do miejsca, więzi społeczne, rodowisko miejskie

785

9. Marzena Piłat
Prezentacja działalno ci Centrum Pomocy Migrantom i Uchod com w Lublinie w latach
1995-2011
Plakat dotyczy jednej z form działalno ci Centrum Pomocy Migrantom i Uchod com
w Lublinie, jakim była pomoc psychologiczna. W jej ramach cudzoziemcy mogli skorzystać
z pomocy psychologa w zakresie diagnozy problemów zwi zanych zŚ zespołem stresu
pourazowego, uzale nie

od substancji psychoaktywnych, szokiem kulturowym, reakcj

ałoby, zaburzeniami psychosomatycznymi, a tak e problemami rodzinnymi, mał e skimi,
edukacyjnymi. Źzięki rodkom finansowym pozyskanym między innymi z funduszy unijnych
udało obj ć pomoc psychologiczn około 3 tysięcy osób z takich krajów jakŚ Bo nia
i Hercegowina, Afganistan, Armenia, Azerbejd an, Czeczenia, Białoru , źtiopia, Somalia,
Sudan, Sri Lanka, Pakistan, Ukraina.
Słowa kluczoweŚ Centrum Pomocy Migrantom i Uchod com w Lublinie, pomoc
psychologiczna

10. Joanna Szen-Ziemia ska
Poczucie twórczej to samo ci moderuje zwi zek zdolno ci twórczych i osi gni ć w pracy
naukowej
Psychologia nauki próbuje wyja niać jak ró nice indywidualne wpływaj na produktywno ć
i sukces w pracy naukowej. Badanie sprawdza trafno ć predykcyjn potencjału twórczego
wobec twórczej produktywno ci oraz moderacyjn rolę zmiennych dotycz cych obrazu siebie
zwi zanych z kreatywno ci , a mianowicie poczucia twórczej to samo ci i poczucia twórczej
skuteczno ci. Twórczy potencjał młodych naukowców był mierzony za pomoc
Rysunkowego Testu Twórczego My lenia (TCT-ŹP) Urbana i Jellena, osi gnięcia twórcze
za pomoc autorskiej skali dotycz cej aktywno ci i produktywno ci naukowej, natomiast
poczucie twórczej to samo ci oraz skuteczno ci mierzone Krótk

Skal

Twórczej

Samoskuteczno ci Karwowskiego. Zakładano, e zdolno ci twórcze stanowi predyktory
twórczych osi gnięć, ale równie , e ta relacja będzie moderowana poczuciem twórczej
to samo ci, a konkretnie, e trafno ć predykcyjna potencjału będzie wy sza w ród osób
bardziej ceni cych twórczo ć (charakteryzuj cych się wy szym poziomem twórczej
to samo ci). Hipotezy te zostały potwierdzone, pokazuj c, e przekonania dotycz ce obrazu
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siebie stanowi wa ne czynniki moderuj ce relację między potencjałem a osi gnięciami
w nauce.
Słowa kluczoweŚ to samo ć twórcza, zdolno ci twórcze, osi gnięcia

787

Sesja plakatowa nr 7: PRACA PSYCHOLOGA KLINICZNEGO
Prowadz cyŚ
Krystyna Teresa Panas
Wy sza Szkoła Mened erska w Warszawie
Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Prezentacje:
1. Anna Siwy-Hudowska, Anna Kieszkowska-Grudny
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej
Jako ć ycia osób z guzem mózguŚ znaczenie płci i cech temperamentalnych
2. Kinga Źziwa ska
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Wsparcie dla poszkodowanych w wypadkach samochodowych – konsekwencje
urazów czaszkowo-mózgowych oraz mo liwo ć pomocy
3. Magdalena Trzci ska1, Aleksandra Woderska2, Zbigniew Włodarczyk2
1

Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy

2

Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy, Collegium Medicum w Bydgoszczy,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Psychologiczne aspekty komunikacji z rodzin zmarłego dawcy narz dów
4. Martyna ż bska-Tołoczko
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Obraz

dysfunkcji

wykonawczych

w

ADHD

oraz

w rozpoznawaniu zaburzenia
5. Paulina Turli ska, Marta Nakonieczna
Wpływ mediów na postawy Polaków wobec polityki gender
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jego

u yteczno ć

6. Agata Milik
Centrum Interwencji Kryzysowej w żda sku
Przystosowanie si do choroby u kobiet z chorob nowotworow piersi przed i po
mastektomii oraz przed i po zabiegu oszcz dzaj cym
7. Anna Pietrasi ska1, Aleksandra Łuszczy ska1, 2, Alicja Bukowska-Durawa1
1

Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej

2

Trauma, Health, & Hazards Center, University of Colorado

Predyktory udziału w badaniach profilaktycznych i wczesnego wykrywania raka
szyjki macicyŚ bariery psychospołeczne i psychologiczne aspekty wieku

Streszczenia prezentacji:
1. Anna Siwy-Hudowska, Anna Kieszkowska-Grudny
Jako ć ycia osób z guzem mózguŚ znaczenie płci i cech temperamentalnych
Jako ć ycia w psychologii rozumiana jest jako subiektywna ocena sytuacji, w jakiej znalazła
się osoba, w kontek cie jej standardów, oczekiwa , celów, obaw. Na ocenę jako ci ycia
kompleksowo wpływa m.in. zdrowie fizyczne i stan psychiczny osoby, jej relacje z innymi
czy stopie niezale no ci. Choroba nowotworowa, w której zagro one s dwie podstawowe
potrzeby: bezpiecze stwa i zachowania

ycia, jawi się jako niezwykle stresuj ca

w porównaniu z innymi chorobami, w zwi zku z czym poci ga za sob konsekwencje natury
emocjonalnej,

poznawczej

oraz

behawioralnej.

Ka dy

etap

choroby,

pocz wszy

od wyst pienia objawów, poprzez diagnozę, jej potwierdzenie, pobyt w szpitalu, leczenie oraz
czas po leczeniu, obarczone s innymi lękami i stresem, które znacz co obni ać mog jako ć
ycia. Z bada wynika, e jednym z najistotniejszych czynników wyznaczaj cych zarówno
mo liwo ci radzenia sobie z do wiadczanym stresem, jak i współdeterminuj cym stan
zdrowia człowieka jest temperament. W niniejszym badaniu sprawdzano, które cechy
temperamentu maj znaczenie dla oceny jako ci ycia oraz czy ocena ta u osób chorych
zale y od płci. Zało ono, i fakt chorowania ma istotne znaczenie dla somatycznej sfery
jako ci ycia oraz e cech , która wpływa na ogóln ocenę jako ci ycia jest reaktywno ć
emocjonalna. Przebadano 93 osoby, w tym 46 pacjentów chorych na nowotwór mózgu
(23 kobiety i 23 mę czyzn) w wieku od 22 do 77 lat oraz 47 osób zdrowych (25 kobiet
i 22 mę czyzn) w wieku od 24 do 7Ń lat. Osoby chore miały zdiagnozowan obecno ć
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nowotworu mózgu, glejaka wielopostaciowego, zło liwego, o charakterze pierwotnym. Osoby
te były pacjentami Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Osoby zdrowe rekrutowane były spo ród personelu szpitala oraz w ród znajomych, metod
„kuli niegowej”. Wszystkie osoby wypełniały kwestionariusze samoopisoweŚ a) WHOQoLBRźŻ mierz cy jako ć

ycia oraz jej sferyŚ somatyczn , psychologiczn , socjaln

i rodowiskow , b) Żormalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu
(FCZ-KT), mierz cy 6 cech temperamentalnychŚ reaktywno ć emocjonaln , aktywno ć,
wawo ć, perseweratywno ć, wra liwo ć sensoryczn i wytrzymało ć oraz c) metryczkę
demograficzno-społeczn . Wykazano,
na somatyczn

sferę jako ci

e fakt chorowania wpływa znacz co jedynie

ycia, dla której istotny jest tak e poziom wytrzymało ci.

W przypadku psychologicznej i rodowiskowej jako ci

ycia najistotniejsza okazała się

reaktywno ć emocjonalna, która zwi zana była negatywnie z ocen tych sfer. Na socjaln
sferę jako ci ycia wpływa ujemnie poziom reaktywno ci emocjonalnej oraz dodatnio –
wra liwo ci sensorycznej. Sumaryczny wynik jako ci

ycia zale y od reaktywno ci

emocjonalnej (-) i aktywno ci (+). Analizy ujawniły tak e znaczenie płci w ocenie jako ci
ycia. Choruj ce kobiety znacz co ni ej ni mę czy ni oceniły wszystkie składowe jako ci
ycia poza sfer socjaln . Wyniki badania sugeruj , e uwarunkowania temperamentalne
mog wpływać na subiektywn ocenę jako ci ycia bez względu na stan zdrowia lub choroby.
Mo na zatem zało yć,

e wprowadzenie odpowiednich planów opieki psychologicznej,

dostosowanych do cech temperamentalnych pacjentów, mogłoby zapobiegać pogorszeniu
jako ci ycia i przyczyniać się do poprawy wyników leczenia.
Słowa kluczoweŚ jako ć ycia, guz mózgu, płeć, temperament

2. Kinga Źziwa ska
Wsparcie dla poszkodowanych w wypadkach samochodowych – konsekwencje urazów
czaszkowo-mózgowych oraz mo liwo ć pomocy
Urazy czaszkowo-mózgowe, które s

skutkiem wypadku komunikacyjnego najczę ciej

dotycz osób młodych i skutkuj długotrwałym zaburzeniem funkcjonowania ruchowego,
poznawczego, behawioralnego i społecznego. Zdrowienie po takim urazie najczę ciej trwa
kilka lat. Osoby poszkodowane w wypadkach zagro one s

wykluczeniem społecznym

i zawodowym. Chorzy potrzebuj intensywnej neurorehabilitacji, wsparcia społecznego oraz
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instytucjonalnego. Poster po więcony jest konsekwencjom urazu czaszkowo-mózgowego
oraz zawiera informacje na temat mo liwo ci uzyskania pomocy.
Słowa kluczoweŚ wsparcie, wypadki samochodowe, urazy czaszkowo-mózgowe

3. Magdalena Trzci ska, Aleksandra Woderska, Zbigniew Włodarczyk
Psychologiczne aspekty komunikacji z rodzin zmarłego dawcy narz dów
Umiejętno ć prowadzenia rozmowy z rodzin zmarłego, u którego stwierdzono mierć mózgu
tak, by zako czyła się ona uzyskaniem akceptacji rodziny pobrania narz dów jest kluczowym
aspektem w całym procesie transplantacji narz dów. Zgoda rodziny umo liwia nie tylko
pobranie i przeszczepienie narz dów, lecz równie otwiera przed stoj c w obliczu ałoby
rodzin odmienn perspektywę, czyni c mo liwym nadanie do wiadczanej utracie głębszego
znaczenia. W praktyce klinicznej konieczno ć kontaktu z rodzin potencjalnego, zmarłego
dawcy narz dów traktuje się jako sytuację psychologicznie trudn . Podej cie dual advocacy
dostarcza nie tylko ram ideologicznych, ale tak e jest propozycj praktycznych sposobów
efektywnego i empatycznego radzenia sobie w kontakcie z rodzin potencjalnego dawcy.
Podej cie to uwzględnia zarówno dobrostan i emocje rodziny, jak i emocje oraz sytuację
lekarza prowadz cego rozmowę. Umo liwia ono lekarzowi wej cie w rolę osoby, która
oferuje rodzinie zmarłego mo liwo ć nadania sensu utracie oraz ułatwia proces radzenia sobie
z ałob .
Autorzy prezentacji ukazuj najwa niejsze zasady rozmowy z rodzin pacjenta, u którego
stwierdzono

mierć mózgu. Na podstawie danych z pi miennictwa oraz do wiadcze

z własnej pracy klinicznej opisano mechanizmy psychologiczne, które czyni

kontakt

z rodzin potencjalnego dawcy sytuacj szczególnie trudn .
W pracy omówiono tak e poszczególne etapy procesu budowania kontaktu z rodzin
z perspektywy podej cia dual advocacy, ze szczególnym uwzględnieniem najwa niejszych
czynników takich jak gromadzenia i udzielanie informacji, udzielanie wsparcia, pozyskiwanie
informacji zwrotnych czy radzenie sobie z emocjami rodziny.
Słowa kluczoweŚ komunikacja, dawca narz dów
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4. Martyna ż bska-Tołoczko
Obraz dysfunkcji wykonawczych w AŹHŹ oraz jego u yteczno ć w rozpoznawaniu
zaburzenia
Neuropsychologiczne modele zespołu nadpobudliwo ci psychoruchowej z deficytem uwagi
(AŹHŹ) wskazuj , e jego kluczowym deficytem s zaburzenia funkcji wykonawczych.
Celem pracy badawczej była ocena zwi zków między dysfunkcjami wykonawczymi
a rozpoznaniem AŹHŹ oraz weryfikacja warto ci diagnostycznej wykorzystanych metod
badawczych. Badanie objęto 58 dzieci z rozpoznaniem AŹHŹ (nie leczonych
farmakologiczne) oraz 58 dzieci bez rozpoznania, w wieku 7-ń2 lat. żrupę AŹHŹ stanowiło
5ń chłopców i 7 dziewczynek ( rednia wieku w miesi cachŚ ń2ń±ń9), grupę kontroln
stanowiło 42 chłopców i ń6 dziewczynek ( rednia wieku w miesi cachŚ ńń6±ń8). Poziom
funkcji wykonawczych u badanych osób został oceniony na podstawie wykonania testów
z Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) oraz w oparciu o ocenę
rodzicielsk za pomoc kwestionariusza funkcji wykonawczych Behavior Rating Inventory
of Executive Function (BRIEF) w polskiej adaptacji. Porównania międzygrupowe wykazały,
e dzieci z AŹHŹ popełniły statystycznie istotnie większ liczbę błędów we wszystkich
testach z baterii CANTAB. Dzieci z rozpoznaniem, w odniesieniu do grupy kontrolnej,
uzyskały równie statystycznie istotnie słabsze wyniki w skalach kwestionariusza BRIźŻ.
Wska nik AUC pod krzyw

ROC dla testów neuropsychologicznych oraz skal

z kwestionariusza BRIźŻ ujawnił analogicznie – ich nisk i wysok warto ć diagnostyczn
w rozpoznawaniu AŹHŹ. Otrzymane wyniki wykazały, e u dzieci z rozpoznanym AŹHŹ,
w porównaniu do grupy kontrolnej, wyst piły dysfunkcje wykonawcze wszystkich badanych
komponentów. Rozbie no ć dotycz ca warto ci diagnostycznej narzędzi oceny funkcji
wykonawczych

w

tej

grupie

klinicznej

wymaga

i psychometrycznych.
Słowa kluczoweŚ dysfunkcje wykonawcze, ADHD, diagnoza
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dalszych

prac

badawczych

5. Paulina Turli ska, Marta Nakonieczna
Wpływ mediów na postawy Polaków wobec polityki gender
Wprowadzenie polityki gender, stało się jednym z czę ciej omawianych, tematów w polskich
mediach na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. Zagadnienie to w niesłabn cy sposób
wywołuje wiele sprzeciwów i obaw społecznych.
Celem niniejszego badania jest analiza postaw Polaków wobec wprowadzenia polityki
gender, a tak e zbadanie stanu wiedzy, jaki posiadaj oni na ten temat i czy posiadana wiedza
koreluje w jakikolwiek istotny sposób z wykazywan postaw .
Inspiracj

do stworzenia tej pracy były badania przeprowadzone przez TSN Pentor,

w styczniu 2Ńń2 na zlecenie Centrum Nauki Kopernik, „Polacy wobec żMO” (ang.
Genetically Modified Organisms). Przedmiotem przytaczanego badania była ocena postaw
Polaków wobec, genetycznie modyfikowanych organizmów, a tak e poznanie ich stopnia
wiedzy na ten temat. Jednym z pierwszych pyta uwzględnionych w ankiecie, wykorzystanej
w tej pracy było pytanie o rozwinięcie samego skrótu żMO, jedynie 4Ń% respondentów
wiedziało, co oznacza skrót. Wiedzę na temat tego zagadnienia wykazywały osoby
z wykształceniem wy szym (Małyska, Twardowski, 2Ńń2).
Najbardziej dostępnym i prostym ródłem wiedzy na temat osi gnięć naukowych, postępów
technologicznych, czy powstania nowych ideologii s

media. To wła nie one maj

największy wpływ na tworzenie się postaw oraz przekona , wobec “nowych” pojęć, jakim
jest żMO czy żender (Małyska, Twardowski, 2Ńń2).
„Najogólniej rzecz bior c, telewizja mo e wpłyn ć na ludzkie postawy zachowania poprzez
dostarczanie informacji (wpływ informacyjny) oraz norm, wskazuj c na to, co jest
akceptowane przez medialne autorytety, lub przedstawiaj c tak zwan

szerok

opinie

publiczn (czyli lepiej lub gorzej zdefiniowan „większo ć”) (Skar y ska, 2ŃŃ2, s. 67).
Odwołuj c się do teorii wpływów telewizji na kształtowanie się postaw i zachowania,
przyjęto zało enie, e postawy ludzi wobec samego pojęcia gender, będ w większo ci
odpowiadały temu, w jaki sposób został on pokazany w mediach. Na podstawie analizy
materiału, jakim były informacje udostępniane szerokiemu grono odbiorców, za pom c
takich mediów jak, serwisy informacyjne, programy publicystyczne, oceniono przez sędziów
kompetentnych, postawy wobec gender jako afektywnie negatywne. Pierwsza hipoteza
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przyjęta w tym badaniu to,

e postawa ludzi wobec samego pojęcia żźNŹźR będzie

negatywna.
Kolejn hipotezę, jaka została przyjęta w tym badaniu, została wysunięta na podstawie
wyników, jakie uzyskało TNS Pentor, w przytoczonym wy ej badaniu. Wykazali oni, e tylko
niewielki odsetek Polaków posiada faktyczn wiedzę na temat żMO. Źruga hipoteza zakłada,
e poziom wiedzy na temat żender będzie niski.
Przeprowadzone badanie jest badaniem kwestionariuszowym. Pytania zostały uło one, w taki
sposób, aby najpierw zbadać postawy, jakie wykazuje ankietowany wobec samego pojęcia
żender, a następnie zbadać stopie i ródła wiedzy, jaki posiada on na ten temat.
Otrzymane wyniki zostały podane analizie, a następnie za pomoc teorii wpływu społecznego
na postawy i zachowanie ludzi zostało podjęta próba ich wyja nienia.
Słowa kluczoweŚ media, postawy, polityka gender

6. Agata Milik
Przystosowanie si do choroby u kobiet z chorob

nowotworow

piersi przed i po

mastektomii oraz przed i po zabiegu oszcz dzaj cym
Wstęp. Celem bada było zbadanie sposobów przystosowania się do choroby nowotworowej
u kobiet chorych na raka piersi przed i po zabiegu chirurgicznym oraz wpływu rodzaju
zabiegu chirurgicznego na przystosowanie się do choroby nowotworowej.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone z u yciem metodŚ Skali Przystosowania
Psychicznego Do Choroby Nowotworowej Mini-Mac oraz ankiety własnej konstrukcji.
Badaniami objęto 42 kobiety z nowotworem piersi. Połowa z nich zwi zana była z amputacj
piersi (n=21) a druga połowa z zabiegiem oszczędzaj cym (n=2ń). Pomiar został
przeprowadzony dwukrotnie – pierwszy raz tydzie przed zabiegiem, drugi raz trzy miesi ce
po zabiegu. Materiał badawczy zebrano w okresie lipiec 2Ńń2 – marzec 2013. Zebrane dane
poddano analizie statystycznej wykorzystuj c program SPSS.
Wyniki i wnioski. Na podstawie otrzymanych wyników mo na zauwa yć, e pacjentki
czę ciej stosuj

konstruktywne strategie radzenia sobie (najczę ciej styl ducha walki,

a następnie pozytywne przewarto ciowanie) niezale nie od tego, czy były przed czy
po zabiegu. Oprócz tego z badania wynika, e pacjentki rzadziej stosuj destrukcyjne strategie
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radzenia sobie po zabiegu ni przed zabiegiem. Źodatkowo na podstawie wyników mo na
zauwa yć,

e nie występuj

istotne statystycznie ró nice pomiędzy wynikami strategii

radzenia sobie z chorob u pacjentek z rakiem piersi a przebytym zabiegiem (mastektomii
i zabiegiem oszczędzaj cym).
Słowa kluczoweŚ nowotwór piersi, amputacja piersi, zabieg oszczędzaj cy, przystosowanie
się do choroby nowotworowej

7. Anna Pietrasi ska, Aleksandra Łuszczy ska, Alicja Bukowska-Durawa
Predyktory udziału w badaniach profilaktycznych i wczesnego wykrywania raka szyjki
macicyŚ bariery psychospołeczne i psychologiczne aspekty wieku
Łuszczy ska, Bukowska-Źurawa i Pietrasi ska zrealizowały badanie, którego celem była
analiza zale no ci pomiędzy zamiarem wykonania badania cytologicznego oraz jego
wykonaniem, barierami zwi zanymi z wykonaniem badania cytologicznego (priorytety, brak
rozmów z blisk kobiet , bariery emocjonalne), a psychologicznymi wska nikami wieku
w tym identyfikacj z grup wiekow , oczekiwan długo ci

ycia, wiekiem subiektywnym,

oczekiwaniami dotycz cymi starzenia się (zdrowie fizyczne, zdrowie mentalne, poznawcze
funkcjonowanie) oraz stereotypami zwi zanymi z wiekiem.
W badaniu wzięło udział ń48 kobiet powy ej ń8. roku ycia. Badanie miało charakter
podłu ny (dwie tury, ń6 tygodni między pomiarami). Osoby badane przyporz dkowano
losowo do grupy eksperymentalnej z manipulacj , polegaj c na ekspozycji na stereotypy
zwi zane ze starszym wiekiem (pozytywne, negatywne) lub kontrolnej (neutralne twierdzenia
dotycz ce funkcjonowania w staro ci).
W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano występowanie zwi zków między barierami
dotycz cymi wykonania badania cytologicznego a zamiarem jego wykonania, jak równie
wykonywalno ci

wspomnianego

badania.

W

wyniku

analizy regresji

wykazano,

e im wy szy deficyt rozmów z blisk kobiet na temat badania cytologicznego, tym ni sza
intencja jego wykonania i rzadszy udział w badaniu profilaktycznym. Wykazano tak e
(na poziomie tendencji statystycznej), e im silniejsze obawy zwi zane z procesem starzenia
dotycz cego zdrowia mentalnego, tym ni sza intencja wykonania badania cytologicznego.
Im wy szy wiek subiektywny, tym częstsza wykonalno ć badania cytologicznego. Im dłu sza
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oczekiwana długo ć

ycia, tym wy sza wykonalno ć badania cytologicznego. źfekt

manipulacji eksperymentalnej okazał się nie być istotny w adnym zakresie.
Słowa kluczoweŚ badania profilaktyczne, rak szyjki macicy, wiek
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Sesja plakatowa nr 8: VARIA
Prowadz cy:
Aleksandra Błachnio
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prezentacje:
1. Małgorzata Hołda
Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Kompetencje korzystania z Internetu w kontek cie cech osobowo ci seniorów
2. Katarzyna Barani
Studium Pedagogiczne, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Analiza motywów i stylu korzystania z Internetu u osób w wieku senioralnym
3. Jowita Wycisk, Olga Sakson-Obada
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ja cielesne u kobiet w okresie menopauzy

4. Katarzyna A. Knopp
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie
Rozwój wiedzy emocjonalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolny
5. Anna Cwojdzi ska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Umysł emocjonalny – czynniki afektywne a ToM
6. Dominika Zajusz-żaw dzka
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej
Przestrzenna reprezentacja preferencji specyficznych nastrojów
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Streszczenia prezentacji:
1. Małgorzata Hołda
Kompetencje korzystania z Internetu w kontek cie cech osobowo ci seniorów
Prezentowane badania stanowi czę ć szeroko zakrojonego projektu, którego celem jest
zidentyfikowanie predyktorów kompetencji korzystania z Internetu przez osoby w wieku
senioralnym. Jak pokazuj

wyniki licznych bada , osoby po 55 roku

ycia s

jedn

z najbardziej zagro onych wykluczeniem cyfrowym grup społecznych. Jednocze nie
upowszechnienie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych jest uznawane za jeden
z najwa niejszych czynników przemian cywilizacyjnych i społecznych, a współczesne
społecze stwo jest okre lane jako społecze stwo informacyjne. Źlatego niezwykle wa ne
wydaje się poszukiwanie czynników wpływaj cych na umiejętno ci korzystania z Internetu
przez osoby starsze. Poster przedstawia wyniki z dwóch etapów projektu, w których podjęto
m.in. próbę ustalenia zale no ci między cechami osobowo ci a kompetencjami korzystania
z Internetu w okresie staro ci – zarówno kompetencjami deklarowanymi, jak i rzeczywistymi.
W badaniach wzięło udział ń6Ń osób starszych (powy ej 55 r. ). W etapie pierwszym
zastosowano Skalę Kompetencji Korzystania z Internetu, skonstruowan

specjalnie

na potrzeby niniejszego badania, oraz Inwentarz Osobowo ci NźO-FFI Costy i McCrae
w adaptacji Zawadzkiego i in. (ń998), umo liwiaj cy pomiar pięciu czynników osobowo ci
(neurotyczno ci, ekstrawersji, otwarto ci na do wiadczenie, ugodowo ci i sumienno ci).
W kolejnym etapie bada , który miał na celu eksperymentaln

weryfikację uzyskanych

zale no ci, osoby badane wykonywały na komputerze zadania sprawdzaj ce ich rzeczywiste
kompetencje w zakresie korzystania z sieci. Relacje między cechami osobowo ci
a umiejętno ciami w zakresie korzystania z Internetu analizowane s

oddzielnie

dla umiejętno ci deklarowanych i rzeczywistych. Wyniki prezentowanych bada

mog

przyczynić się do skuteczniejszego wspierania umiejętno ci osób starszych w zakresie
korzystania z Internetu oraz planowania działa
wykluczeniu cyfrowemu tej grupy wiekowej.
Słowa kluczoweŚ Internet, cechy osobowo ci, senior
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maj cych na celu przeciwdziałanie

2. Katarzyna Barani
Analiza motywów i stylu korzystania z Internetu osób w wieku senioralnym
Zgodnie z powszechnie panuj cym przekonaniem, Internet jest przestrzeni ludzi młodych.
Szybkie zmiany technologiczne ostatniego dwudziestolecia spowodowały, e wiele osób
z pokolenia, które zetknęło się z Internetem w okresie redniej i pó nej dorosło ci, do dzi nie
potrafi czerpać z tych dobrodziejstw współczesno ci. Niekorzystanie z Internetu prowadzi
do cyfrowego wykluczenia i jest form specyficznego wykluczenia społecznego, którego
skala potwierdzona została w licznych badaniach. Istnieje jednak du a grupa osób starszych,
dla których Internet stanowi wyzwanie i które wiadomie rozwijaj swoje umiejętno ci
komputerowe. Z punktu widzenia psychologii rozwojowej istotna staje się odpowied
na pytanie o mechanizm odpowiedzialny za to zró nicowanie. Co powoduje,

e dla

niektórych osób nowe technologie zwi zane s z lękiem, a dla innych stanow inspirację
i szansę rozwoju?
Poster przedstawia charakterystyk seniorów korzystaj cych z Internetu. Szczególny nacisk
poło ony zostanie analizę motywów i stylu korzystania z sieci osób starszych, przez co
mo liwa stanie się odpowied na pytanie o to jakie potrzeby s przez te osoby w Internecie
najczę ciej zaspokajane. Źane zebrano między innymi przy u yciu skonstruowanej specjalnie
na potrzeby badania Skali Aktywno ci w Internecie. Ponadto przedstawiona zostanie analiza
jako ciowa zebranych podczas zogniskowanych wywiadów grupowych wypowiedzi
seniorów. Źotycz one odczuć zwi zanych z tym medium i ródeł ewentualnych barier
w korzystaniu z niego. Przedstawiane wyniki s

czę ci

szeroko zakrojonego projektu

w ramach grantu badawczego MNiSzW pt. „Źeterminanty kompetencji korzystania
z Internetu przez osoby w wieku senioralnym”, w którym przebadano ł cznie 256 osób
w wieku powy ej 55. lat. Badania te mog stanowić przydatn podstaw w budowaniu
programów z zakresu edukacji medialnej, maj cych na celu przeciwdziałanie cyfrowemu
wykluczeniu osób starszych.
Słowa kluczoweŚ motyw, styl korzystania z Internetu, wiek senioralny
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3. Jowita Wycisk, Olga Sakson-Obada
Ja cielesne u kobiet w okresie menopauzy
Okres menopauzy wi e się z wieloma zmianami zachodz cymi w obszarze cielesno ci
jednostki. Powstaje pytanie, w jakim stopniu zmiany te mog wpłyn ć na Ja cielesne kobiety
i jakie konkretnie aspekty Ja cielesnego mog im podlegać. W referacie przyjęto koncepcję Ja
cielesnego autorstwa Olgi Sakson-Obady. Zało ono istnienie zwi zku pomiędzy natę eniem
objawów menopauzalnych (somatycznych i wazomotorycznych) a niekorzystnymi zmianami
w afektywnych reprezentacjach Ja cielesnego (poziom akceptacji wygl du, ocena sprawno ci
fizycznej i poziom akceptacji płci biologicznej). Nie spodziewano się zwi zków między
natę eniem wspomnianych objawów a funkcjonalnymi i to samo ciowymi aspektami Ja
cielesnego. Oczekiwano natomiast, e wymienione aspekty będ powi zane z psychicznymi
objawami menopauzy. W referacie przedstawione zostan

wyniki bada

weryfikuj ce

powy sze zało enia na grupie 5Ń kobiet w wieku 45-58 lat.
Słowa kluczowe: ja cielesne, menopauza

4. Katarzyna A. Knopp
Rozwój wiedzy emocjonalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Celem podjętych bada było okre lenie zmian rozwojowych w zakresie wiedzy emocjonalnej
u dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Przy u yciu narzędzia własnego autorstwa mierzono wiedzę
o emocjach, która ma charakter deklaratywny, jest

wiadoma i zwerbalizowana

(por. Matczak, Piekarska, 2Ńńń). W badaniach uwzględniono takie komponenty wiedzy
emocjonalnej, jak znajomo ć terminów okre laj cych emocje, wiedza o ekspresji
emocjonalnej, a tak e wiedza o ródłach emocji i ich dynamice. W prezentacji podjęta
zostanie próba prze ledzenia zmian rozwojowych w zakresie ka dego z wymienionych
komponentów.
Słowa kluczoweŚ wiedza emocjonalna, wiek wczesnoszkolny
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5. Anna Cwojdzi ska
Umysł emocjonalny – czynniki afektywne a ToM
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie potencjalnego wpływu czynników emocjonalnych
na proces tworzenia teorii umysłu przez osoby z zaburzeniami afektywnymi oraz w fazie
remisji

w

przypadku

tych

zaburze .

Prezentowane

s

przyczyny

występowania

nieprawidłowo ci w zakresie teorii umysłu u osób z objawami psychopatologii oraz ró nice
w funkcjonowaniu poznawczym między osobami z histori zaburze afektywnych i osobami
zdrowymi.
Słowa kluczoweŚ emocjonalny umysł, czynniki afektywne, ToM

6. Dominika Zajusz-żaw dzka
Przestrzenna reprezentacja preferencji specyficznych nastrojów
Celem badania było porównanie pozycjonowania czterech specyficznych nastrojów
człowieka. W szczególno ci chciano sprawdzić preferencje dotycz ce wymiaru aktywacji,
oraz porównać stopie

zgodno ci umysłowej reprezentacji z obowi zuj cymi ramami

definicyjnymi, rozró niaj cymi cztery specyficzne nastrojeŚ rado ć (stan przyjemny
charakteryzuj cy się wysok aktywacj ), spokój (stan przyjemny charakteryzuj cy się nisk
aktywacj ), smutek (stan nieprzyjemny charakteryzuj cy się nisk aktywacj ) oraz lęk (stan
nieprzyjemny charakteryzuj cy się wysok aktywacj ). Ka da z 2Ń osób badanych otrzymała
do porównania wszystkie mo liwe pary specyficznych nastrojów. W ka dej parze wybierała
tę, któr bardziej lubi prze ywać, wskazuj c jednocze nie stopie pewno ci swojego wyboru
w skali od Ń (jestem niepewna) do ńŃ (jestem całkowicie pewna). Otrzymane dane
empiryczne poddano skalowaniu wielowymiarowemu (MINISSA). W rezultacie otrzymano
mapę preferencji porównywanych nastrojów w postaci dwuwymiarowej przestrzeni. Wyniki
pozwoliły łatwo zidentyfikować wymiar aktywacji, oraz wymiar hedonistyczny. Logicznie,
osoby badane wol
preferuj

prze ywać przyjemno ć od nieprzyjemno ci. Co jednak ciekawe,

zachowanie umiaru w stosunku do intensywno ci tego stanu. Jednocze nie

optymalny dla nich stan na wymiarze aktywacji jest zlokalizowany bardzo blisko rodka
kontinuum wysoka aktywacja – bierno ć. Wskazuje to na wybór umiarkowanej aktywacji.
Ponadto, prezentowane wyniki bada s zgodne z definicyjn klasyfikacj specyficznych
nastrojów na wymiarach aktywacji i hedonistycznym. Co jednak ciekawe, nastroje
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nieprzyjemne (smutek i lęk) znajduj się znacznie bli ej siebie pod względem aktywacji
ani eli nastroje przyjemne (rado ć i spokój). Mo na na tej podstawie wnioskować, e wymiar
aktywacji jest w większym stopniu ró nicuj cy w odniesieniu do nastrojów przyjemnych
(pozytywnych) ni nieprzyjemnych (negatywnych).
Słowa kluczoweŚ reprezentacja przestrzenna, nastrój
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DYSKUSJE PANELOWE
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Dyskusja panelowa nr 1: DETERMINANTY I KONSTRUKTY OPISU RÓ NIC
INDYWIDUALNYCH – ICH ZNACZENIE DLA DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ
ORAZ ROLA JAKO PRźŹYKTORÓW ZACHOWANIA I PATOLOGII
Prowadz cy:
Jan Strelau
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Uczestnicy dyskusji:
Jerzy Brzezi ski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
źdward N cka
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski
Czesław S. Nosal
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Włodzimierz Oniszczenko
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Bogdan Zawadzki
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Streszczenie dyskusji:
Jerzy Brzezi ski
Cała psychometria – w jej warstwie tre ciowej (o czym mówi dwa aspekty trafno ciŚ
teoretyczny i tre ciowy) – odwołuje się do szczegółowych modeli teoretycznych, które mo na
obj ć jedn nazw (to od Sterna)Ś „Psychologia Ró nic Indywidualnych” (PRI).
Mo na tedy, bez zbytniej przesady, powiedzieć,

e teorie zaliczane do PRI czyni

sensownymi, z psychologicznego punktu widzenia, wszystkie te narzędzia psychometryczne
zwane testami psychologicznymi – od pierwszych, jeszcze do ć prymitywnych binetowskich
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i termanowskich skal inteligencji po kwestionariusze osobowo ci nawi zuj ce do koncepcji
cechy (por. ró ne warianty tego odwołania). Postęp w tworzeniu nowych modeli
statystycznych zaowocował te nowymi formami takich narzędzi niezwykle popularnych
w psychologii jak kwestionariusze osobowo ci. Źo ć wskazać na analizę czynnikow , bez
której nie mieliby my dzi wielu uznawanych za wręcz fundamentalne w diagnostyce
psychologicznej kwestionariusze osobowo ci czy temperamentu.
Bez koncepcji wypracowanych w ramach PRI nie mieliby my warto ciowych testów
psychologicznych. Wszak „rewolucyjna” praca Cronbacha i Meehla z ń955 r. po więcona
nowej orientacji w badaniu trafno ci testów, badaniu tzw. trafno ci teoretycznej (construct
validity) zwróciła uwagę teoretyków i praktyków pomiaru dokonywanego za pomoc testów
psychologicznych no to, e bez dobrej teorii psychologicznej nie mo na powa nie mówić
o dobrych testach psychologicznych.
Obok teorii nale cych do PRI niezbędne s

te

modele statystyczne/psychometryczne

(np. kolejne, coraz bardziej wyrafinowane formalnie, odmiany modelu analizy czynnikowej
czy modele psychometryczne z grupy Item Response Theory, IRT). Bez tych modeli –
psychologicznego oraz statystycznego/psychometrycznego – nie mieliby my dzisiejszych,

uwa am, e dobrych, testów psychologicznych.

źdward N cka
W swoim wyst pieniu chciałbym się skoncentrować na problemie modyfikowalno ci cech
indywidualnych. Szczególnie interesuję mnie mo liwo ć zmiany poziomu zdolno ci, w tym
inteligencji ogólnej. Spo ród ró nych czynników wpływaj cych na zmianę zdolno ci,
zwłaszcza zmianę progresywn , wybiorę celowo stosowane procedury treningowe. Treningi
poznawcze s wa n czę ci psychologii stosowanej i praktyki psychologicznej. Ostatnio
rozpowszechniły się ró ne propozycje treningów poznawczych, ukierunkowanych na rozwój
inteligencji ogólnej i innych sprawno ci intelektualnych. Jest te
eksperymentalnych nad skuteczno ci
pokrótce wyniki tych bada

coraz więcej bada

takich treningów. W swoim wyst pieniu omówię

i przedstawię wynikaj ce z nich wnioski dla praktyki

psychologicznej.
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Czesław S. Nosal
Style poznawcze – diagnoza i zastosowania praktyczne
Style poznawcze charakteryzuj ró nice indywidualne pod względem odmiennych sposobów
uzyskiwania rezultatów poznawczych. Z tego względu style s komplementarne względem
zdolno ci. Style wyra aj ró nice w preferencjach w przetwarzaniu informacji, a zdolno ci
dotycz potencjalnych mo liwo ci (pułapów).
Źiagnozuj c style poznawcze dla ró nych celów praktycznych, np. w procesach edukacji lub
doboru zawodowego koncentrować się mo emy na kilku poziomach przetwarzania,
uwzględniaj c cechy percepcji, pamięci, kategorii pojęciowych, kontroli poznawczej, stylu

podejmowania decyzji i działania. Szczególnie wa ne jest, aby w procesie edukacji mo na
było dostatecznie wcze nie uzyskiwać informacje o ró ni cych się stylach poznawczych,
podejmowania decyzji i działania. Źzięki temu istotnie wzbogacona mo e być samowiedza
jednostki o jej preferencjach i mo liwo ciach.

Włodzimierz Oniszczenko
żenetyka zachowania i jej wkład w wiedz o ró nicach indywidualnych
żenetyka zachowania zajmuje się ustalaniem wielko ci wkładu czynników genetycznych
i rodowiskowych w ró nice indywidualne. Wiedza na ten temat gromadzona jest w oparciu
o badania bli ni t oraz innych osób spokrewnionych genetycznie, przede wszystkim dzieci
i ich rodziców biologicznych. Szczególnie metoda bli ni t pozwala na szacowanie
wska ników odziedziczalno ci ró nic w zakresie jakiegokolwiek zachowania w normie
i patologii. W oparciu o te badania mo emy okre lić, jak czę ć zmienno ci, na przykład cech
czy zdolno ci wyja niaj

czynniki genetyczne, a jak

rodowiskowe, co mo e mieć

praktyczne znaczenie. Mo emy te ustalić, czy i w jaki sposób zmienia się udział tych
czynników w zmienno ci zachowania na przestrzeni

ycia człowieka, a dzięki temu

formułować hipotezy dotycz ce znaczenia czynników genetycznych i

rodowiskowych

w zachowaniu ludzi w ró nym wieku. Ta wiedza w znacznym stopniu jest ju dostępna
polskim psychologom. Najnowsze badania genetyki zachowania pozwalaj wykazać wspólne
genetyczne podło e ró nych cech osobowo ci, jak równie
i zaburze

genetyczne korelacje cech

zachowania, co jest niezwykle interesuj ce z punktu widzenia holistycznego

sposobu my lenia o człowieku i jego charakterystykach. Badania genetyki zachowania oparte
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na strategiach molekularnych dostarczaj

wiedzy pozwalaj cej na lepsze opisanie

i zrozumienie biologicznego podło a cech, czego przykładem mog być wyniki kilkuletnich
bada nad cechami temperamentu postulowanymi przez Regulacyjn Teorię Temperamentu
Jana Strelaua.

Jan Strelau
Kiedy przedmiotem badania jest opis okre lonej próby pod k tem charakterystycznych
dla niej

cech/zdolno ci

(b d

pochodnych

konstruktów

–

zob.

zał czony slajd),

to odwołujemy się do psychologii ró nic indywidualnych, dla której pojęcie cechy jest
konstruktem podstawowym. Psycholog-praktyk dokonuj cy diagnozy psychologicznej stosuje
testy czy narzędzia psychometryczne okre la poziom diagnozowanej cechy/zdolno ci zgodnie
z charakterystyczn

dla danego narzędzia tabel

norm. Źiagnoza charakterystyk

psychologicznych oparta na pomiarze psychometrycznym b d

na podstawie poziomu

efektywno ci wykonywanych zada (pomiar IQ) opiera się na empirycznie zweryfikowanym
zało eniu o względnej stało ci temporalnej co jest istot

dla zjawisk opisywanych

w kategoriach cech, czynników czy wymiarów. Tak rozumiana stało ć nie wyklucza
mo liwo ci zmiany cech/zdolno ci pod wpływem do wiadczenia czy treningu, choć nie
wykracza poza granice ekspresji genów, st d nie przenosi się ona z pokolenia na pokolenie.
Pogl d o cesze/zdolno ci jako genetycznie zdeterminowanej predyspozycji do okre lonych
zachowa w wietle bada opartych na genetyce zachowania został definitywnie odrzucony,
bowiem wykazano,

e wariancja cech/zdolno ci zale y od wkładu obu czynników –

dziedziczno ci i rodowiska, choć ich wkład zmienia się w zale no ci od takich czynników
jak wiek, jako ć rodowiska itp. (zob. slajd).
Obszar charakterystyk psychologicznych odwołuj cych się do zjawisk opisywanych
we wspomnianych kategoriach jest bardzo szeroki i obejmuje takie dziedziny jak:
inteligencja, inteligencja emocjonalna, temperament (jako baza na której rozwija się
osobowo ć), osobowo ć (charakterystyki wykraczaj ce poza temperament), kreatywno ć
(ró nice indywidualne w twórczo ci), style (poznawcze i radzenia sobie ze stresem), ró nice
indywidualne w zachowaniu zwierz t.
Źzięki stało ci temporalnej cechy/zdolno ci mo liwa jest predykcja wielu charakterystyk
psychologicznych, takich jak np. osi gnięcia akademickie, efektywno ć pracy, zaburzenia
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w zachowaniu czy patologia. Maj one często status moderatorów, niekiedy mediatorów,
bowiem wpływaj na relację między zmiennymi niezale nymi i zale nymi.

Bogdan Zawadzki
Osobowo ć a zaburzenia psychiczne
Współczesne badania wskazuj

na znacz ce powi zanie między cechami osobowo ci

a zaburzeniami psychicznymiŚ zarówno zespołami zaburze , jak i zaburzeniami osobowo ci.
Z reguły te

wyniki tych bada

rozpatrywane s

w ramach modelu osobowo ciowej

podatno ci na zaburzenia. Krytyka tych bada , akcentuj ca wieloznaczno ć tej relacji,
doprowadziła (i jest to obecnie traktowane jako wymóg metodologiczny) do zrealizowania
szeregu bada

o charakterze prospektywnym. Ich wyniki w większo ci jednoznacznie

wskazuj na istotn rolę cech osobowo ci w etiopatogenezie zaburze psychicznych, eby
przykładowo wskazać na studia dotycz ce roli neurotyczno ci czy reaktywno ci emocjonalnej
jako czynnika podatno ci na rozwój zaburze potraumatycznych. Wad z kolei tych bada
jest jednak to, e ograniczaj się do wykazania istotnej roli predykcyjnej cech osobowo ci.
W ramach modelu Wielkiej Pi tki z kolei pytanie o mechanizm „podatno ci” z reguły
prowadzi do wskazania cech ni szego rzędu, np. nadwra liwo ci – podwymiaru
neurotyczno ci - jako kluczowego czynnika ryzyka zaburze potraumatycznych. Ten sposób
wyja niania powoduje, e tezy psychologów osobowo ci s mało atrakcyjne dla psychologii
klinicznej, która generalnie nastawiona jest na analizę mechanizmów powstawania zaburze
oraz ich terapii, a więc poszukiwania tych czynników, które s kluczowe dla rozwoju
zaburzenia oraz mog

być wykorzystane w procesie terapii. Jak się wydaje ten impas

w badaniach osobowo ci mo e być przezwycię ony dwojako. Po pierwsze – nawet w ramach
obecnego podej cia - poprzez identyfikację osobowo ciowych uwarunkowa

zmiennych,

decyduj cych o rozwoju zaburzenia czy skuteczno ci terapii oraz poszukiwania odpowiednich
sposobów indywidualizacji terapii. Źla przykładu mo na tu wskazać osobowo ciowe
uwarunkowania zjawiska „wypadania z terapii” (zasadniczo sumienno ć z modelu Wielkiej
Pi tki)

oraz

analizy

skuteczno ci

modułów

motywacyjnych,

przedwczesnemu rezygnowaniu z terapii czy te

przeciwdziałaj cych

temperamentalne uwarunkowania

skuteczno ci terapii (zasadniczo reaktywno ć emocjonalna z modelu RTT), wskazuj ce
na istotne znaczenie czasu upływaj cego od traumatycznego zdarzenia oraz sugeruj ce
konieczno ć

jak

najwcze niejszego

rozpoczynania
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terapii

przez

osoby

o

du ej

temperamentalnej podatno ci na rozwój zaburze

potraumatycznych. Po drugie, poprzez

zmianę sposobu podej cia w ramach psychologii osobowo ci polegaj ce na analizie znaczenia
cech osobowo ci w mechanizmach powstawania zaburze

oraz modyfikacji kluczowych

czynników, odpowiedzialnych za remisję objawów zaburze . Jako przykład mo na tu
wskazać analizy dotycz ce powi zania między cechami osobowo ci a przekonaniami, które
traktuje się jako kluczowy czynnik powstawania i utrzymywania się objawów zaburze
potraumatycznych czy te badania dotycz ce roli cech osobowo ci w powstawaniu dysfunkcji
uwagi czy pamięci roboczej w zaburzeniach potraumatycznych lub specyfiki narracji
traumatycznego zdarzenia u osób z zaburzeniami potraumatycznymi (kodowania zdarze
traumatycznych w pamięci) w zale no ci od cech osobowo ci. Mo na s dzić,
podej cia

badawcze

(a

zwłaszcza

ten

drugi

paradygmat

badawczy)

e takie

pozwoliłby

na przezwycię enie impasu w badaniach osobowo ci, ale tak e byłby atrakcyjny dla
psychologii klinicznej, prowadz c zarówno do lepszego zrozumienia mechanizmu
powstawania zaburze potraumatycznych i wyja nienia takich osobliwo ci klinicznych jak
rezydualne przedtraumatyczne negatywne przekonania czy wczesne ontogenetycznie
dysfunkcjonalne przekonania, jak i do poszukiwania sposobów indywidualizacji podej cia
terapeutycznego czy uzupełniania standardowej terapii o dodatkowe moduły terapeutyczne o
sprawdzonej empirycznie skuteczno ci.
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Dyskusja panelowa nr 2: W JAKIM STOPNIU WIźŹZA O AKTYWNO CI MÓZżU
POZWALA NAM ZROZUMIźĆ ZACHOWANIź CZŁOWIźKA?
Prowadz cyŚ
żrzegorz Króliczak
Laboratorium Badania Źziała i Poznania, Instytut Psychologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczestnicy dyskusji:
Agnieszka Maryniak
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Tadeusz Marek
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
Piotr Francuz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Michał Harciarek
Instytut Psychologii, Uniwersytet żda ski

Streszczenie dyskusji:
W ostatnich 2Ń latach dokonał się niesamowity postęp w naszym rozumieniu neuronalnego
podło a kontroli zachowa

i wy szych procesów psychicznych człowieka. Najbardziej

do owego postępu przyczyniły się badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu
magnetycznego (fMRI), choć wyniki z tego obszaru do ć znacz co uzupełniaj
z wykorzystaniem

elektroencefalografii

(EEG),

magnetoencefalografii

prace
(MEG)

i przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS), by wymienić tylko najbardziej znane
z technik neuronauki. Nieukrywanej fascynacji mo liwo ciami, jakie daje wykorzystanie tego
rodzaju sprzętu w badaniach psychologicznych często towarzyszy sceptycyzm tradycyjnie
nastawionych psychologów. W ród głównych argumentów krytycznych znale ć mo na
m.in. tezę, i współczesne badania neuroobrazowe to nic innego jak nowa frenologia, która

810

w wyszukany sposób jedynie lokalizuje funkcje mózgu lub przebiegi czasowe przepływu
informacji pomiędzy ró nymi obszarami kory mózgowej.
W dyskusji panelowej udział wezm

przedstawiciele ró nych działów psychologii

i neuronauki, w tym badacze uwzględniaj cy kliniczny punkt widzenia. Podsumowany
zostanie dotychczasowy wkład neuroobrazowania funkcjonalnego w rozumienie szerokiej
gamy

zachowa

ludzkich

oraz

wskazane

potencjalne

zagro enia,

wynikaj ce

z nieumiejętnego stosowania tych narzędzi, b d nadinterpretacji uzyskiwanych wyników.
Choć jako naukowcy zainteresowani jeste my głównie wpływem stosowania tych technik
na rozwój teorii psychologicznych, nie sposób uciec od prostych pyta

o zrozumienie

powodów, dla których ludzie tak a nie inaczej się zachowuj , mo liwo ci przewidywania
przyszłych działa i decyzji oraz poprawy funkcji psychicznych lub ich przywracania.

811

Dyskusja panelowa nr 3: AGRESJA JAKO ZJAWISKO SPOLECZNE W POLSCE
Prowadz cy:
Janusz Reykowski
Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
Krystyna Skar y ska
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej
Polska Akademia Nauk
Uczestnicy dyskusji:
Wiesław Władyka
Uniwersytet Warszawski
Adam Żr czek
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Ireneusz Krzemi ski
Uniwersytet Warszawski

Streszczenie dyskusji:
Często spotykamy się z opini , e poziom agresji w naszym społecze stwie ro nie i osi ga
du e natę enie. Wyra a się ona w brutalizacji języka (np. na forach internetowych),
w nasileniu wrogo ci wobec przeciwników politycznych, w pojawianiu się agresji fizycznej
w ró nych sferach ycia – w sferze politycznej (działania bojówek atakuj cych politycznych
przeciwników), w sferze imprez sportowych (notorycznie powtarzaj ce się wybuchy masowej
agresji), w sferze stosunków społecznych (ataki na imigrantów, na Romów) itp. Coraz
czę ciej narzędziem ułatwiaj cym mobilizację do agresji staje się internet. Ofiarami takiej
agresji s nie tylko politycy, ludzie inaczej my l cy, „obcy”, ale tak e młodzie i dzieci.
Współczesne rodziny nie tylko, e nie potrafi zapobiegać takim zjawiskom, ale te same
w niemałym stopniu s nimi dotknięte. Nasuwa się kilka wa nych pyta Ś
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Czy rzeczywi cie mamy podstawy do twierdzenia, e poziom społecznej agresji jest
wy szy ni dawniej i ro nie?



Jakie mog być powody, e jest on tak wysoki?



Czy s podstawy, aby obawiać się jej dalszego narastania, w szczególno ci czy nale y
spodziewać się dalszego jej przekształcania w formy bardziej brutalne?



Czy psychologia oraz inne nauki społeczne dostarczyć mog
jak społecze stwo mo e radzić sobie z tymi zjawiskami?
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wskazówek,

Dyskusja panelowa nr 4: STAŁO Ć I UNIWźRSALNO Ć PRAW/ZASAŹ
ZACHOWANIA LUDZKIEGO
Prowadz cyŚ
Zbigniew Spendel
Uniwersytet l ski w Katowicach
Uczestnicy dyskusji:
Paweł Boski
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej w Warszawie
Cezary Źoma ski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Maciej Dymkowski
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Piotr Francuz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Piotr Ole
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Janusz Trempała
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
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Dyskusja panelowa nr 5: JAK KSZTAŁTOWAĆ TO SAMO Ć ZAWOŹOW
PSYCHOLOżÓW?
Prowadz cy:
Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Uniwersytet Warszawski
Uczestnicy dyskusji:
Małgorzata A. Basi ska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Maria Beisert
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jerzy Brzezi ski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Małgorzata Ko cielska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Barbara Tryjarska
Uniwersytet Warszawski

Streszczenie dyskusji:
Celem panelu jest ukazanie problemów budowania to samo ci zawodowej psychologów.
Społeczny obraz

psychologii, dokładne wyartykułowanie mo liwo ci

psychologów i zakresu ich usług, a więc tworzenie oczekiwa

zawodowych

wobec psychologów

to podstawowe zagadnienia do omówienia.
Podjęte będ następuj ce problemyŚ


specyficzne formy wykonywania zawodu psychologa i obszary kompetencji
zawodowych,
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jak współpracować z innymi profesjonalistami, by podkre lić odrębno ć zawodow ,
jak nie wkraczać w kompetencje innych zawodów?



dlaczego psychologowie maj

problemy z okre leniem własnej to samo ci

i odrębno ć od innych zawodów?


zadania nauczycieli akademickich w procesie edukacji studentów psychologii,
by tworzyć adekwatn to samo ć zawodow .
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Dyskusja: ŹIAżNOZA PSYCHOLOżICZNA. CZ

Ć IV.

WYZWANIA W KOMUNIKACJI POMI ŹZY PSYCHOLOżAMI
RźALIZUJ CYMI ŹIAżNOZ W RÓ NYCH ŹZIźŹZINACH PRAKTYKI
Organizator:
Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Uniwersytet Warszawski
Uczestnicy dyskusji:
Katarzyna Florian
Psychologiczna Pracownia Konsultacyjno-Wychowawcza PTP
Teresa Ja kiewicz-Obydzi ska
Instytut źkspertyz S dowych
Kinga Mickiewicz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
MOPS w Toruniu
Katarzyna Schier
Uniwersytet Warszawski
Rafał Styła
Uniwersytet Warszawski
Małgorzata wi cicka
Uniwersytet Warszawski

Streszczenie dyskusji:
Celem panelu jest ukazanie problemów i trudno ci w porozumiewaniu się psychologów
wykonuj cych diagnozę dla ró nych celów praktycznych – terapii, edukacji, opiniowania
s dowego, pomocy społecznej. Wska emy mo liwe obszary współpracy i korzy ci, jakie
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wynikaj

z przekazywania sobie wzajemnie informacji, ale i o granicach mo liwo ci.

Zaproszono specjalistów z tych dziedzin.
W trakcie panelu dyskutowane będ następuj ce problemyŚ


specyfika diagnozy w ró nych obszarach praktyki psychologicznej,



przekazywania wzajemne informacji o badanych – mo liwo ci i trudno ci
w porozumieniu,



dylematy zwi zane z tajemnic zawodow – jakie informacje o badanym mo na
przekazywać innym psychologom a jakie s całkowicie poufne.
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WARSZTATY
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Warsztat nr 1

Agata Groszek1, Monika Rosi ska2
1

Prywatna Praktyka Psychoterapeutyczna

2

Społeczne Przedszkole Integracyjne Żundacji Czas Źzieci stwa w Warszawie

Źialog Motywuj cy w pracy z dziećmi
Źialog Motywuj cy to oparta na współpracy rozmowa, która słu y wzmocnieniu własnej
motywacji i zaanga owania w zmianę. Jest to metoda, która powstała w latach 8Ń. XX wieku
w Stanach Zjednoczonych. Jej twórcami s dwaj ameryka scy psycholodzy i lekarze William
Miller i Stephen Rollnick. Pocz tkowo metoda ta była wykorzystywana w terapii uzale nie
(Project MATCH zrealizowany w latach 1989-1997). Obecnie ma szerokie zastosowanie
w pracy z osobami maj cymi ró nego rodzaju problemy zdrowotne i społeczne. Wyniki
prowadzonych bada naukowych dowodz wysokiej skuteczno ci Źialogu Motywuj cego.
Od kilku lat to nowatorskie podej cie terapeutyczne jest rozwijane i propagowane w Polsce –
głównie na gruncie uzale nie

i pracy socjalnej. Uniwersalno ć Źialogu Motywuj cego,

mo liwo ć jego stosowania jako niezale nej metody pracy, jak równie ł czenia z innymi
podej ciami terapeutycznymi sprawia, e jego wykorzystywanie zatacza coraz szersze kręgi.
Jednym z kierunków rozwoju Źialogu Motywuj cego jest będ ca tematem niniejszych
warsztatów praca z dziećmi zarówno w kontek cie terapii, jak edukacji i wychowania.
Warsztaty opieraj się na metodzie Źialogu Motywuj cego, która daje szansę rozwijania
kompetencji społecznych u dzieci oraz wspierania ich rozwoju emocjonalnego. W czasie
warsztatów zostan przybli one podstawowe zasady pracy w duchu Źialogu Motywuj cego,
takie jak empatia i wzmacnianie poczucia sprawczo ci. Zostan równie zaprezentowane
podstawowe umiejętno ci – odzwierciedlenia, dowarto ciowywania oraz zadawanie pyta
otwieraj cych w kontek cie pracy z dziećmi. Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy
i umiejętno ci praktycznych, pomocnych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz
wczesnoszkolnym.

Podstawowym

sposobem

pracy

będ

ćwiczenia

wykonywane

indywidualnie, w parach, oraz w małych grupach. Uczestnicy będ pracować na materiale
zaproponowanym

przez

prowadz cych

oraz

opieraj cym

do wiadczeniach. W celu przybli enia podstawowych zało e
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się

na

ich

własnych

Źialogu Motywuj cego

zaplanowana jest równie

forma mini-wykładu. Warsztaty s

przeznaczone dla osób

pracuj cych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Warsztat nr 2

Paweł Holas
II Klinika Psychiatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Terapia poznawcza oparta na uwa no ci (MBCT) – nowe podej cie do zapobiegania
nawrotom depresji
Terapia Poznawcza Oparta na Uwa no ci (MBCT) powstała pod koniec lat 9Ńtych XX w jako
metoda zapobiegania nawrotom depresji. Jej program bazuje na metodzie rozwijania
uwa no ci - Redukcji Stresu Opartej na Uwa no ci (MBSR), wzbogaconej elementami terapii
poznawczo-behawioralnej

depresji.

MBCT

pomaga

m.

in.

rozwin ć

akceptuj cy

i zdystansowany (decentracja) stosunek do negatywnych my li, emocji i odczuć, przez co
zmniejsza nawykowy sposób reagowania na negatywne emocje i skłonno ć do ruminacji.
Badania nad skuteczno ci MBCT wskazuj , e istotnie zmniejsza ryzyko nawrotów depresji
i redukuje objawy rezydualne depresji.
Warsztat ten ma na charakter wprowadzaj cy i jego celem jest przedstawienie głównych
zało e , mechanizmów i elementów MBCT oraz praktyczne zapoznanie z uwa no ci ,
poprzez do wiadczenie własne uczestników w ćwiczeniach u ywanych w MBCT.
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Warsztat nr 3

Krzysztof Szostok1, Adam Tarnowski2
1

Alta sp. z o.o.

2

Uniwersytet Warszawski

Platforma Test2DriveŚ badania kierowców wg aktualnej metodyki
Nowe przepisy reguluj ce badania w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy
zobowi zuj psychologów transportu do krytycznej oceny dotychczas stosowanych metod.
Obowi zuj ca

metodyka

nakazuje

psychometrycznej, szczególnie za

stosowanie

metod

o

wykazuj ce się trafno ci

udowodnionej
kryterialn

warto ci

w odniesieniu

do kierowców. Warsztaty po więcone będ praktycznym aspektom stosowania zalece nowej
metodyki. Omówione zostan

alternatywne w stosunku do klasycznych testów metody

badawcze (system Test2Drive), opracowane zgodnie z zasadami diagnozy opartej
na dowodach w oparciu o współczesny stan wiedzy psychologicznej. Zaprezentowane
zostanie

oprogramowanie

wspomagaj ce

podejmowanie

decyzji

diagnostycznych

i prowadzenie pracowni – w tym zarz dzanie baz danych i generowanie dokumentacji
zgodnej z aktualnym stanem prawnym. Uczestnicy będ

mieli mo liwo ć samodzielnej

analizy przykładowych przypadków wnioskowania w badaniach kierowców zawodowych,
osób skierowanych z powodu przekroczenia limitu punktów karnych lub jazdy pod wpływem
alkoholu. Uczestnicy będ mieli tak e mo liwo ć przedyskutowania przypadków własnych
klientów.
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Warsztat nr 4

Beata Mie kowska1, Małgorzata Kraususka2, źl bieta Pakoca2
1

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

2

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Puls

TRE – ćwiczenia uwalniaj ce napi cie ciała spowodowane traum
Psychologia umo liwia dzisiaj nowe spojrzenie na traumę. Ka de traumatyczne
do wiadczenie, niezale nie od tego, czy ma podło e fizjologiczne, poznawcze czy
emocjonalne, ma swoje odzwierciedlenie w ciele. Ciało jest największym sprzymierze cem
w procesie leczenia traumy. Kluczem do sukcesu w leczeniu jest uaktywnienie naturalnych
mechanizmów odzyskiwania równowagi fizycznej, które bezpo rednio przekazuj

ciału

informację, e mo e ono powrócić do stanu spokoju i odprę enia. W terapii istotne jest
zaufanie do ciała i jego głębokiej m dro ci w procesie leczenia. Nasz organizm dysponuje
naturalnym sposobem rozlu niania napięć w ciele poprzez wibracje. Neurogenne dr enia
wywołane przez ćwiczenia s często mylnie interpretowane jako oznaka słabo ci, któr
nale y natychmiast usun ć. Na tym polu konieczne jest poznanie istoty zachowania
organizmu i wibracji jako naturalnych sposobów uwalniania napięć. Ćwiczenia TRź okazuj
się pomocne, szczególnie, gdy s

wykonywane codziennie przez dłu szy czas przy

jednocze nie prowadzonej terapii. Źzieje się tak w przypadku pacjentów z histori urazów
psychicznych zwi zanych z przemoc , wykorzystaniem seksualnym, zaburzeniami lękowymi,
atakami paniki, depresj . Wówczas takie ćwiczenia przynosz

ogromne korzy ci.

W zale no ci od cię aru do wiadczenia traumatycznego oraz indywidualnej historii pacjenta,
leczenia cię kiej traumy nie mo na zast pić ćwiczeniami. Stanowi

one jednak du e

wsparcie.
Cele warsztatuŚ W dziedzinie poznawczej uczestnicy będ

odtwarzali i zapamiętywali

ćwiczenia wywołuj ce psychogenne dr enia ciała. Ćwicze

mo na się łatwo nauczyć

i w wielu wypadkach ich skuteczno ć jest natychmiastowa.
W dziedzinie psychoruchowej uczestnicy będ na ladowali prowadz cych wykonuj cych
po kolei siedem ćwicze słu cych rozlu nieniu głębokich napięć mię niowych powstałych
w ciele podczas urazów psychicznych.
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W dziedzinie postaw (afektywnej) aktywne uczestnictwo pomo e uwolnić emocje
i chroniczne napięcia ciała.

Warsztat nr 5

Diana Fecenec, Aleksandra Jaworowska
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Nowe narz dzie do badania rozwoju i inteligencji małych dzieci: Skale Inteligencji
i Rozwoju dla Dzieci w wieku Przedszkolnym IDS-P
Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zało eniami teoretycznymi i procedur
badania Skalami Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym 3-5 lat IDS-P
autorstwa Alexandra Groba, Giselle Reimann, Janiny Gut i Marie Claire Frichknecht.
Uczestnicy będ mogli samodzielnie przećwiczyć procedurę badania całym testem. Skale
oparte s na koncepcji inteligencji płynnej i skrystalizowanej Cattella. Pozwalaj na ocenę
elementarnych zdolno ci poznawczych (percepcja wzrokowa, pamięć, uwaga, rozumowanie)
oraz

ró nych

rodzajów

kompetencji

matematyczne i językowe). Składaj
modułowe. Wyniki mog

(społeczne,

emocjonalne,

psychomotoryczne,

się z ń7 testów. Procedura dopuszcza badanie

być ujmowane w postaci ilorazów inteligencji płynnej,

skrystalizowanej i ogólnej, a tak e profilu zdolno ci i kompetencji. IŹS-P został
znormalizowany w Polsce w latach 2Ńń3/2Ńń4 na ogólnopolskiej próbie kwotowej. Badania
walidacyjne objęły dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka, dzieci
z zespołem Źowna oraz dzieci z alkoholowym zespołem płodowym (ŻAS).
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Warsztat nr 6

Anna Bui Ngoc
Psychoterapia Anna Bui Ngoc
Wybrane metody psychoterapii oparte na wynikach bada naukowych
Terapia Poznawczo-behawioralna, Mindfulness, Źialog Motywuj cy, to niektóre z podej ć
w psychoterapii, których skuteczno ć potwierdzaj

wyniki bada

naukowych. Zgodnie

z zało eniami terapii poznawczo-behawioralnej, to, jak się czujemy w danej sytuacji (nasze
emocje) pozostaje w cisłym zwi zku z tym, jak tę sytuacje rozumiemy (tre ci poznawcze).
Je li nasz sposób rozumienia danej sytuacji zniekształca rzeczywisto ć, wówczas nasze
emocje staj się nieadekwatne do tej sytuacji (np. uznaj c szybkie bicie serca po sprzeczce
z on za oczywist zapowied niechybnej mierci, mo emy do wiadczyć ataku paniki).
Niektóre sposoby radzenia sobie z emocjami mog dodatkowo wzmocnić błędn wizję
rzeczywisto ci. Nieadaptacyjne, zniekształcaj ce obraz rzeczywisto ci schematy poznawcze
i podtrzymuj ce je zachowania stanowi

mechanizmy le ce u podstaw zaburze

depresyjnych i lękowych, uzale nie , problemów w zwi zkach, niskiego poczucia własnej
warto ci, zaburze osobowo ci i wielu innych. Rol terapeuty poznawczo-behawioralnego
jest ukierunkowywanie pacjenta w dochodzeniu do prawdy. Terapeuta korzysta w tym celu
między innymi z metody sokratejskiej oraz eksperymentów behawioralnych. Pacjent testuje
nowe zachowania i perspektywy. W efekcie, dzięki zmianie my lenia, dochodzi u pacjenta
do zmiany stanu emocjonalnego. Podczas gdy Klasyczne podej cie poznawczo-behawioralne
skupia się na tre ciach poznawczych, podej cia tzw. trzeciej fali w terapii poznawczobehawioralnej przywi zuj

większ

wagę do procesów. Terapia oparta na uwa no ci

(Mindfullness) zakłada, e czynnikiem odpowiedzialnym za problemy pacjenta jest działanie
nakierowane na unikanie cierpienia zwi zanego z do wiadczaniem negatywnych emocji.
Terapeuta uczy pacjenta kierowania

wiadomej uwagi na bie ce do wiadczenie, bez

unikania, os dzania, porównywania, oceniania. Utarte sposoby funkcjonowania często trudno
jest zmienić, gdy motywacja do zmiany nie jest wystarczaj co silna. W takich sytuacjach
pomocny okazuje się Źialog Motywuj cy. Według twórców tego podej cia, Williama Millera
i Stephena Rollnicka, jest to „skoncentrowana na osobie, oparta na współpracy forma
prowadzenia klienta w kierunku wydobywania i wzmacniania motywacji do zmiany”.
Motywacja rozumiana jest tu jako wewnętrzny stan gotowo ci do wprowadzenia okre lonych
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zmian zale ny między innymi od stanu potrzeb danej osoby, stopnia postrzeganej
rozbie no ci pomiędzy stanem obecnym, a wyznawanymi przez tę osobę warto ciami, wiary
osoby w mo liwo ć dokonania przez ni

zmiany, etc. Poprzez dostrzeganie warto ci

w pacjencie, zrozumienie jego punktu widzenia, troskę, podkre lanie jego autonomii,
współpracę na zasadach partnerskich oraz odpowiednie ukierunkowywanie, terapeuta mo e
wzmocnić motywację pacjenta do zmiany. Modele teoretyczne tworzone w ramach
wymienionych wy ej podej ć oraz oparte na nich metody pracy terapeutycznej od wielu lat
stanowi

przedmiot bada

naukowych. Ich skuteczno ć w leczeniu ró nych zaburze

psychicznych stale się potwierdza. Celem warsztatu jest ukazanie filozofii przedstawionych
wy ej podej ć poprzez demonstrację kilku charakterystycznych dla nich sposobów pracy
z pacjentem. Warsztat przewidziany jest dla osób bez do wiadczenia w pracy opisanymi
metodami. Uczestnicy będ mieli okazję przyjrzeć się pracy terapeuty zarówno z perspektywy
obserwatora jak i w bardziej bezpo redni sposób – poprzez udział w proponowanych
ćwiczeniach.

Warsztat nr 7

Marek Motyka
Collegium Medicum, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie
żrupa Balinta jako narz dzie doskonalenia umiej tno ci terapeutycznej relacji
Komunikowanie się z pacjentem w sposób pozwalaj cy na zbudowanie a następnie
utrzymanie relacji terapeutycznej z pacjentem nale y do wa nych zada tak w psychoterapii
jak i w szeroko rozumianej pomocy psychologicznej stanowi cej niezbędny element kontaktu
z chorym somatycznie w trakcie opieki szpitalnej.
Celem warsztatu jest zaprezentowanie efektywnego narzędzia rozwijania podstawowych
umiejętno ci terapeutycznego komunikowania się z pacjentem, jakim mo e być żrupa
Balinta.
Warsztat składać się będzie z dwóch czę ci. Pierwszej po więconej krótkiemu omówieniu
idei, zasad i korzy ci prowadzenia szkole przyjmuj cych formę treningów balintowskich,
a tak e zdarzaj cych się nieporozumie

zwi zanych ze szkoleniami proponowanych
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niesłusznie pod t nazw (3Ń min) oraz z drugiej czę ci, polegaj cej na poprowadzeniu żrupy
Balinta zło onej z uczestników warsztatu (90 min).
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnych do wiadcze

w pracy z pacjentami

(chorymi somatycznie lub z problemami neurotycznymi).
Prowadz cym zajęcia jest certyfikowany lider żrup Balinta i superwizor psychoterapii.

Warsztat nr 8

Iwona van Buuren, Aleksandra Musielak-Dobrowolska
Akademia Rozwoju Rodziny Pozytywka
Stowarzyszenie Dziecko bez Reklamy
Wpływ reklamy na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym
We współczesnym wiecie reklama stała się wszechobecna w naszym

yciu. Reklama

upowszechniaj c okre lone tre ci, wpływa na zmianę stylu ycia i wzorce zachowa ludzi,
grup społecznych i całych społecze stw. Wywiera wpływ na pracę, wypoczynek, ycie,
na system kształcenia i wychowania, podaje młodemu odbiorcy wzorce postępowania, które
wywołuj w nim chęć na ladowania modeli pod względem wygl du, sposobu wyra ania się,
przekona i zachowa . Reklama kierowana do dzieci niesie ze sob zwiększone ryzyko i ma
szkodliwe skutki dla zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Największy
problem

to

zachęcanie

m.in. do ukształtowania

do

złych

nadmiernej
nawyków

konsumpcji,
ywieniowych

co
i

długofalowo
podejmowania

prowadzi
zachowa

ryzykownych (np. przedwczesnej inicjacji seksualnej czy aktów przemocy rówie niczej).
Podczas warsztatu zaprezentujemy ostatnie wyniki bada

dotycz cych wpływu reklamy

na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym oraz wspólnie zastanowimy się, jak psycholodzy
mog

pomóc rodzicom i dzieciom bronić się przed negatywnym wpływem kultury

konsumpcji.
Cele warsztatu:


ukazanie skali wpływu reklamy na dzieci w wieku przedszkolnym w
najnowszych bada ,
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wietle



prezentacja nowych form przekazu reklamowego skierowanego do dzieci w wieku
przedszkolnym,



prezentacja

niekorzystnego

wpływu

reklam

na

rozwój

dziecka

w

wieku

przedszkolnym i jego percepcję poznawcz w oparciu o najnowsze badania.

Warsztat nr 9

Katarzyna Sikora1, Katarzyna Marchewka1,2
1

Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie

2

Instytut Żilozofii, Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie

Strategie rozstrzygania dylematów etyczno-zawodowych w psychologii
W dyskursie etyczno-zawodowym w obszarze psychologii wyró nić mo na zasadniczo dwa
nurty: pierwszy z nich koncentruje się wokół pojęć warto ci i celów zawodu, drugi natomiast
dotyczy rozstrzygania pojawiaj cych się w praktyce dylematów etycznych. Jako dylemat
etyczny rozumiemy sytuację, w której psycholog do wiadcza konfliktu etycznego w zwi zku
z wykonywan prac , a wła ciwe rozwi zanie nie narzuca się w sposób. Z bada nad tre ci
dylematów etycznych psychologów (por. Haas, Malouf, Mayerson, 1986; Pope, Vetter, 1992;
Otland, Dalen, 1997; Slack, Wassenaar, 1999; Colnerud, 1997; Lindsay, Colley, 1995;
Lindsay, Clarkson, 1999; Orme, Doerman, 2001; Dalen, 2006; Haag, 2006) wynika,
e najwa niejsze

problemy

etyczne

w

psychologii

dotycz

kwestii

zwi zanych

z przestrzeganiem standardów poufno ci i komunikacji uprzywilejowanej. W Polsce były
prowadzone jedne badania w tym obszarze, a ich wyniki pozostaj w zgodno ci w wynikami
bada

wiatowych (Stepulak, 2ŃŃŃ). W ramach namysłu nad dylematami etyczno-

zawodowymi wypracowanych zostało kilka propozycji strategii rozwi zywania dylematów
etycznych. Bond (200Ń, 2Ńń2) proponuje, aby na pocz tku próby uporania się z dylematem
etycznym dokonać jego krótkiego opisu, co ma ułatwić wyszczególnienie głównych punktów
sytuacji problemowej. Następnie nale y zastanowić się nad kwesti

odpowiedzialno ci

za rozwi zanie problemu – w opinii Bonda istniej sytuacje, w których to klient ponosi
odpowiedzialno ć za uporanie się z trudn etycznie sytuacj . Kolejny etap stanowi zebranie
wiedzy dotycz cej standardów etycznych i prawnych, które powinny zostać wzięte
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pod uwagę w tej konkretnej sytuacji. Po dokonaniu przegl du aktów prawnych i kodeksów
etycznych, psycholog powinien wygenerować jak najwięcej rozwi za

danego dylematu,

a następnie dokonać wyboru najlepszego rozwi zania, kieruj c się przy tym następuj cymi
kryteriami: uniwersalno ci , upublicznieniem oraz sprawiedliwo ci .
Po wykonaniu wszystkich przedstawionych kroków nale y kierować się danym rozwi zaniem
przy podejmowaniu decyzji dotycz cej rozstrzygnięcia dylematu etycznego. żilbert i źvans
(2ŃŃ4) proponuj

podobne stadia radzenia sobie z konfliktem etycznym, z t

ró nic ,

i zwracaj szczególn uwagę na czynniki kulturowe, podkre laj c, e rozwi zanie dylematu
etycznego musi brać pod uwagę kontekst kulturowy, w którym funkcjonuje klient oraz
psycholog/psychoterapeuta. Celem planowanego warsztatu jest zapoznanie psychologów
z przedstawionymi wy ej strategiami rozstrzygania dylematów etycznych i uzyskanie
umiejętno ci ich praktycznego zastosowania. Warsztat będzie się składał z krótkiego
wprowadzenia (ok. 15 minut; prezentacja Power-Point) i czę ci praktycznej (ok. ń godziny),
polegaj cej na analizowaniu przykładów dylematów etycznych, zarówno przygotowanych
przez osoby prowadz ce, jak i wybranego dylematu zgłoszonego przez uczestników
warsztatu. Ka dy z dylematów zostanie poddany analizie zgodnie z dwiema opisanymi wy ej
strategiami, a uzyskane w ten sposób rozstrzygnięcia zostan poddane dyskusji, której celem
będzie ich porównanie oraz skonfrontowanie z pierwotn

intuicyjn

ocen

etyczn

uczestników. Planowanymi odbiorcami warsztatu s psychologowie praktycy.

Warsztat nr 10

Maria Rogiewicz
Gabinet Psychologiczny dr Maria Rogiewicz
Szkoła Wy sza Psychologii Społecznej
Pacjent onkologiczny w sytuacji rezygnacji z leczenia przyczynowego. Problemy
psychologiczne, praca psychologa
Baz

teoretyczn

do poprowadzenia czę ci praktycznej s

trzy sytuacje, kiedy chory

dowiaduje się o rezygnacji z leczenia przyczynowego. Pierwsza to rozpoznanie choroby
nowotworowej o niepomy lnym rokowaniu, drug jest sytuacja, gdy nie mo na podj ć
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leczenia przyczynowego ze względu na zaawansowanie choroby a trzecia to, e nale y
zaprzestać leczenia ze względu na postęp choroby. Sytuacje te uruchamiaj najczę ciej lęk,
al, konflikt potrzeb, cierpienie...
W czę ci praktycznej teoria zostanie wykorzystana do analizy symulowanych sytuacji,
analizy zgłaszanych przykładów poprzez granie scenek, dyskusję.
Celem przeprowadzonego warsztatu a wła ciwie warsztaciku jest uwra liwienie psychologa
na ró nice w przyjmowaniu do wiadomo ci rezygnacji z leczenia przyczynowego. Co mo na
zrobić a wła ciwie, czego nie robić, jakie s ograniczenia w pracy psychologa z pacjentem.

Warsztat nr 11

Agata żola czyk1, 2, Piotr Miszewski2
1

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biega skiego w żrudzi dzu

2

O rodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Bydgoszczy

Relacja

przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowa

jako

podstawa

procesu

diagnostycznego – praca nad studium przypadku
Warsztat

przygotowany

został

przygotowany

w

oparciu

o

teorie

psychoterapii

psychodynamicznej i bazuje na dotychczasowych ustaleniach teoretycznych i empirycznych
uznanych w tym nurcie. Psychoterapia psychodynamiczna koncentruje się na ujawnianiu
nie wiadomej czę ci psychiki pacjenta, w tym m.in. konfliktów wewnętrznych, obron oraz
relacji z obiektem wewnętrznym i zewnętrznym w celu złagodzenia objawów oraz napięcia
psychicznego (Grzesiuk, 2005). Relacja przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowa, która
tworzy się pomiędzy pacjentem i terapeut , jest ródłem cennych informacji diagnostycznychŚ
1. Diagnoza dysfunkcji – np. nerwica objawowa vs nerwica charakteru; 2. Poziom integracji
struktury osobowo ciŚ neurotyczny, borderline, psychotyczny – charakterystyczne obrony,
poziom integracji to samo ci, adekwatno ć testowania rzeczywisto ci, zdolno ć wgl du
we własn

patologię, natura pierwotnego konfliktu, przeniesienie i przeciwprzeniesienie

(McWilliams,

2009;

Gabbard,

2011).

Celem

warsztatu

jest

przedstawienie

psychodynamicznego procesu diagnostycznego przeprowadzanego za pomoc analizy relacji
przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowej. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez pracę
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własn uczestników warsztatu nad przygotowanym przez prowadz cych studium przypadku.
Warsztat kierowany jest do osób zainteresowanych psychodynamiczn metod diagnostyczn
w psychoterapii, psychologowie, psychoterapeuci, lekarzy psychiatrzy.

Warsztat nr 12

Ewa Wach, Agnieszka Ha
Instytut źkspertyz S dowych w Krakowie
Problem stalkingu z perspektywy sprawcy i ofiary
Podczas warsztatu omówione zostan zagadnienia po więcone zjawisku stalkingu, a więc
uporczywego i powtarzaj cego się w czasie prze ladowania innej osoby w celu wywołania
u niej poczucia zagro enia oraz uzasadnionych obaw o bezpiecze stwo swoje lub
najbli szych. Zjawisko to przybiera zwykle formy wieloletniego nękania ofiary poprzez listy,
niechciane wizyty, telefony, sms-y, a w ostatnich latach coraz czę ciej odbywa się
za po rednictwem Internetu. Mimo, i od kilku lat stalking jest traktowany jako przestępstwo
w polskim prawie karnym, nadal jednak jest często trudny do udowodnienia, m.in. z powodu
stosowania przez sprawcę wobec ofiary takich działa , które dla obiektywnego obserwatora
mog być spostrzegane jako wyraz przyja ni, zauroczenia czy innych pozytywnych emocji.
W zwi zku z tym podczas warsztatu omówione zostan najbardziej charakterystyczne cechy
sprawców i ofiar stalkingu, które mo na traktować jako czynnik ryzyka wyst pienia tego
zjawiska. Przedstawione zostan równie niektóre formy stalkingu oraz cykl jego eskalacji.
Powy sze tre ci Autorki zilustruj

przykładami opinii psychologicznych wydanych

przez Instytut źkspertyz S dowych, w których dochodziło do występowania tego zjawiska.
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Warsztat nr 13

Piotr Miszewski1, Agata żola czyk1, 2
1

O rodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Bydgoszczy

2

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biega skiego w żrudzi dzu

Superwizja jako diagnoza nie wiadomej komunikacji terapeuta-pacjent w procesie
psychoterapii psychodynamicznej
Psychoterapia psychodynamiczna jest sposobem my lenia nie tylko o pacjencie, lecz tak e
o sobie w kontek cie relacji między leczonym a lecz cym. Jest to koncepcja diagnozy
i procesu psychoterapii, w której my li się o pacjencie i klinicy cie w kategoriach
nie wiadomych konfliktów, deficytów, zniekształconych struktur wewn trzpsychicznych
i relacji z obiektem wewnętrznym, a tak e z uwzględnieniem współczesnych dokona
w zakresie neuroscience (żabbard, 2ŃŃ9). Aktualne badania potwierdzaj

skuteczno ć

psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu zaburze depresyjnych, lękowych, zaburze
pod postaci somatyczn , zaburze jedzenia, zaburze zwi zanych z u ywaniem substancji
psychoaktywnych i zaburze osobowo ci. (Shedler, 2ŃńŃ). Proces superwizji jest procesem
odzwierciedlenia wiadomych i nie wiadomych konfliktów, deficytów i relacji z obiektami
wewnętrznymi i zewnętrznymi, które obejmuj pacjenta, terapeutę i superwizora (Ogden,
2ŃńŃ). Zało enia warsztatu:
a) pokazanie jak analiza własnych uczuć, my li i „fantazji” prze ywanych przez superwizora
w trakcie procesu superwizji pozwala na odkrycie nie wiadomej komunikacji zawartej
w relacji terapeuta-pacjent,
b) umo liwienie do wiadczenia, e procesy wiadome i nie wiadome działaj ce w relacji
pomiędzy terapeut , a pacjentem znajduj odzwierciedlenie w wiadomej i nie wiadomej
relacji pomiędzy terapeut , a jego superwizorem tworz c zjawisko nazwane „procesem
równoległym” (Ogden, 2ŃńŃ).
Celem warsztatu jest przedstawienie roli superwizji jako narzędzia ułatwiaj cego diagnozę
nie wiadomej komunikacji terapeuta-pacjent w procesie psychoterapii psychodynamicznej.
Cel zostanie zrealizowany poprzez udział uczestników zajęć w przygotowanych przez
prowadz cych psychodramach pozwalaj cych zaobserwować jak proces psychoterapii
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znajduje

odzwierciedlenie

w

procesie

superwizyjnym.

Warsztat

kierowany

jest

do psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów.

Warsztat nr 14

Antonina Mu d ak
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
Centrum Edukacyjno-Kulturalne Karmelicka
Praca z przedmiotem jako narz dzie trenerskie
W praktyce trenerskiej przedmioty najczę ciej wykorzystywane s

w ramach dramy

stosowanej (zwanej tak e dram brytyjsk ). Jest to metoda, która powstała na pocz tku XX
wieku w Wielkiej Brytanii, a w Polsce pojawiła się w latach 6Ń. i 7Ń. Jej rozwój zwi zany był
m.in. z nurtem edukacji skoncentrowanej na uczniu, której twórcami byli Brandes i żinnis
oraz z nauczaniem skoncentrowanym na osobie Carla Rogersa. Podstaw

dramy jest

działanie, do wiadczanie, spontaniczno ć i rozwój kreatywno ci uczestników (Michałowska,
2ŃŃ8). Jeden z jej twórców – Brian Way (ń995) podkre lał, e w dramie uczymy się
wykorzystuj c wszystkie zmysły, a tak e to,

e drama stwarza rzadk

mo liwo ć

natychmiastowego wej cia w sytuację. Heathcote (ń984, zaŚ Michałowska, 2ŃŃ8) podkre lała
z kolei mo liwo ć do wiadczania jednocze nie dwóch ról – obserwatora i aktywnego
uczestnika. Drama daje przede wszystkim mo liwo ć du ego zaanga owania (zarówno
poznawczego, jak i emocjonalnego), wyra enia siebie i wypróbowywania nowych zachowa
czy sposobów radzenia sobie. To wszystko dzieje pod tzw. płaszczem roli, który zapewnia
bezpiecze stwo oraz z niezbędnym elementem zabawy. Jednym z najwa niejszych celów
u ycia przedmiotu w dramie jest budowanie narracji. Jej kluczowe elementy mog być
zaplanowane przez trenera i wtedy wykorzystać mo na stymulatory – technikę, w której
uczestnikom

prezentowane

s

przedmioty

zwi zane

z

konkretn

histori

lub

tzw. niedoko czone materiały, które zostawiaj więcej miejsca na tre ci wnoszone przez
uczestników. Je eli uczestnicy maj być jedynym ródłem opowiadanych historii, warto
wybrać technikę przedmiotów z pudełka. Na podstawie własnego kształcenia i do wiadczenia
trenerskiego wyodrębniam trzy kolejne cele, dla których mo na wykorzystać przedmioty. S
toŚ zwiększenie zaanga owania uczestników (m.in. poprzez pobudzenie ich refleksyjno ci
833

i kreatywno ci), wyra enie siebie oraz budowanie metafor. Poprzez stosowanie przedmiotów
trener najczę ciej osi ga je wszystkie. Na warsztaty zapraszam wszystkie osoby
zainteresowane prac z grup . Będzie to mo liwo ć do wiadczenia działania opisanych wy ej
technik i zastanowienia się nad mo liwo ciami wykorzystania ich w pracy uczestników.
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Preussner Jens, 190, 192
Przybylska Katarzyna, 291, 293
Przybylski Jacek, 94, 97, 212, 214

N
Najderska Małgorzata, 246, 249
Najmiec Andrzej, 442
Nakonieczna Marta, 788, 793
Napora źl bieta, 713, 714, 720
Nasiłowska-Barud Alicja, 338, 339, 340, 343
Nezlek John B., 544, 546, 721, 726
N cka źdward, 74, 77, 804, 805
Niedziałkowska Źaria, 763, 769
Nied wiecka Alicja, 398, 401
Niezna ski Marek, 642, 646, 763, 769
Nogaj Anna, 136, 137, 143
Nosal Czesław S., 75, 77, 284, 287, 804, 806
Nowakowska Barbara, 609, 614
Nowocin Dorota, 80, 83, 450, 452
Noworol Czesław, 550, 551, 553
Nowotnik Anna, 530, 532

O
Obidzi ski Michał, 763, 769
Obuchowski Kazimierz, 3
Ochnik Dominika, 278, 280, 729, 732
Ogonowska Agnieszka, 635, 639
Olejniczak Anna, 720, 721
Oleszkowicz Anna, 3, 380, 381, 382, 570
Ole Maria, 602, 603
Ole Piotr, 3, 74, 76, 359, 360, 814
Olszewska Olga, 356, 357
Olszewski Henryk, 473, 475
Oniszczenko Włodzimierz, 804, 806
Orłowska źdyta, 609, 611
Orylska Anna, 530, 533
Ossowski Roman, 4, 338, 466, 467
Ostoja-Zagórski Janusz, 3
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Przybyłowski Piotr, 485, 489
Przysta ska Magdalena, 348, 351
Puchalska-Wasyl Małgorzata, 659, 664
Putko Adam, 397, 398, 403, 404, 529, 672

Serwotka Ewa, 157, 158
S dek żrzegorz, 473, 475
S k Helena, 666, 667
S kowski Andrzej, 4, 204, 205, 206, 623
Siczek-Przybyła źmilia, 112, 117
Sieka ska Małgorzata, 158, 161
Siemiginowska Patrycja, 738, 741, 743
Siemi ski Mariusz, 602, 606
Sikora Katarzyna, 828
Sikora Teresa, 763, 772
Sikorski Wojciech, 700, 705
Siuda Katarzyna, 190, 193
Siwi ska Jolanta, 485, 489
Siwy-Hudowska Anna, 788, 789
Skałacka Katarzyna, 102, 106
Skar y ska Krystyna, 812
Skimina Ewa, 389, 390
Skorupa Agnieszka, 589, 592
Skowro ski Bartłomiej, 635, 638
Skwarek Katarzyna M., 575, 579
Słowik Piotr, 485, 486
Smykowski Bła ej, 461
Sobków Agata, 284, 287
Sobol-Kwapi ska Małgorzata, 360, 362
Socha Ziemowit, 138, 145
Sochlz Urte, 570, 574
Sokołowski Andrzej, 673, 678
Sołtys Anna, 673, 678
Sołtys Michalina, 4, 564, 565
Soroko Emilia, 234, 235, 729, 734
Sotwin Wiesława, 597, 598
Spendel Zbigniew, 4, 814
Spinath Frank M., 63, 72
Sroka-Oborska Patrycja, 331, 333
Staniaszek Karolina, 79, 81
Stanisławski Krzysztof, 85, 86
Sta czak Joanna, 164, 165, 673, 679
Stasiuk Katarzyna, 284, 288
Stefa ska Alena, 339, 343
Steuden Stanisława, 264, 373, 374, 376, 472, 700, 702
St pie -Nycz Małgorzata, 366, 367, 398, 400
Stojanowska źl bieta, 695, 698
Stolarski Maciej, 130
Strelau Jan, 3, 79, 804, 807
Strus Włodzimierz, 389, 390, 392, 393, 394, 395
Styła Rafał, 131, 135, 654, 657, 747, 750, 817
Sucha ska Anna, 681, 682
Sukiennik Paulina, 730, 737
Sumera Ewa, 190, 193
Suszek Hubert, 597, 600, 654, 657
Suwalska-Barancewicz Dorota, 4, 720, 725
Szabowska-Walaszczyk Anna, 197, 199
Szadkowski Dariusz, 630, 634
Szałajska-Kułakowska Izabela, 455, 457
Szałkowska Agnieszka, 672, 675
Szaniawski Tadeusz, 339, 345
Szczepanik Natalia, 721, 726
Szczepanowski Remigiusz, 544, 548
Szczukiewicz Piotr, 260, 262

R
Radiukiewicz Katarzyna, 570, 573
Radkiewicz Piotr, 479, 630, 633
Radomski Kamil, 157, 158
Rafalak Maria, 641, 644
Rajtar Tomasz, 348, 353
Rakowski Andrzej, 700, 705
Rakowski Paweł, 700, 705
Randler Christoph, 739, 745
Rasmus Anna, 420, 421
Ratajska Anna, 3, 227, 228, 229, 231
Regalska Maria, 94, 96
Retowski Sylwiusz, 93, 318, 319, 322, 551, 553
Reykowski Janusz, 3, 240, 241, 812
R kosiewicz Małgorzata, 707, 708
Riegel Monika, 190, 192
Riemann Rainer, 63, 72
Robitschek Christine, 748, 753, 755
Rode Danuta, 348, 354, 500
Rogiewicz Maria, 228, 230, 829
Rosi ska Monika, 820
Rostek Irmina, 366, 367
Roszczypała Justyna, 390, 394
Roszkowska Agnieszka, 348, 349
Rowi ski Tomasz, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395,
436, 437
Ro nowski Bohdan, 196, 198, 550, 551
Ró ycka Joanna, 240, 242
Rusanowska Marzena, 544, 546, 721, 726
Rutkowska Dorota, 720, 721, 775, 783
Rutkowska Emilia, 648, 650
Rutkowska Małgorzata, 654, 657
Rybarczyk Krystyna, 190, 195
Rycielski Piotr, 461, 464, 530, 531
Rynkiewicz Andrzej, 544, 547
Ryszkiewicz Maja, 157, 158
Rytel Jolanta, 324, 325, 327
Rzechowska Ewa, 325, 326, 327
Rzendkowska Dorota, 763, 771

S
Sadowska Katarzyna, 407, 409
Sadowski Jerzy, 485, 489
Sakson-Obada Olga, 797, 800
Samochowiec Agnieszka, 624, 628, 673, 678
Samol Katarzyna, 521, 522, 526
Sanecka źl bieta, 557, 560, 774, 778
Sawicka Maryla, 373, 374, 375
Schier Katarzyna, 177, 179, 425, 426, 817
Schwartz Shalom H., 62, 63, 239
Sek ci ska Katarzyna, 284, 286, 431, 433
Senejko Alicja, 380, 381, 386
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Szczygieł Źorota, 102, 103, 304, 365, 366, 371
Szen-Ziemia ska Joanna, 775, 786
Szmaus-Jackowska Alicja, 4, 700, 701
Szostok Krzysztof, 822
Szpitalak Malwina, 272, 274
Szuta Anna, 564, 566, 568
Szwarc Adrianna, 501
Szwed Marcin, 190, 193
Szymanik Agnieszka, 111, 114
Szymanik Anna, 4, 617, 619
Szyma ska Agnieszka, 325, 328
Szyma ska Paulina, 720, 724
Szymczyk Bartosz, 164, 167, 217, 218
Szymków-Sudziarska Aleksandra, 313, 315

Turska Małgorzata, 749, 760
Tyburski Ernest, 673, 678, 679
Tychmanowicz Anna, 564, 565, 567

V
van Buuren Iwona, 827
Vohs Kathleen D., 432, 434
Vollmer Christian, 739, 745

W
Wach Ewa, 348, 352, 635, 637, 831
Wacławik Sylwia, 278, 279
Wal cka-Matyja Katarzyna, 407, 410
Wałach-Bi ta Zuzanna, 749, 759
Wałachowska Karolina, 319
Warchoł Łukasz, 228, 231
Wa na Anna, 738, 739, 744
W troba Joanna, 738, 740, 743
Welc Monika, 169, 171
Wenta Anna, 407, 409
Wi cek żrzegorz, 707, 711
Wichniak Adam, 747, 750
Wierzbicki Jakub, 197, 201, 431, 433
Wieteska Aleksandra, 516
Wiktor-Sass Katarzyna, 266, 269, 609, 613
Wilczek-Ru yczka źwa, 515, 516, 517
Wilczy ska Agnieszka, 570, 571
Wilczy ska Źominika, 416, 417
Wiłko ć Monika, 121, 122, 125, 126, 128, 672, 675, 762
Wirga Tomasz, 102, 108
Wi niewska Lidia Anna, 729, 730
Wi niewski Artur, 356, 358
Witkowska Bogumiła, 609, 610
Witkowska Marta, 672, 676
Władyka Wiesław, 812
Włodarczyk Piotr, 94, 97
Włodarczyk Zbigniew, 788, 791
Włodarska Katarzyna, 721, 727
Wochy ski Zbigniew, 111, 113
Woderska Aleksandra, 788, 791
Wojciechowska Julita, 294, 295, 297
Wojciechowski Bartosz, 500, 501, 505
Wojciszke Bogdan, 4, 312, 313, 314
Wojtanowska-Janusz Barbara, 137, 139
Wojta Martyna, 493, 498
Wojtkowska Katarzyna, 197, 202
Wojtyna Ewa, 763, 772
Wolfigiel Beata, 492, 494
Wołowska Agata, 318
Wo niewicz Agnieszka, 4, 228, 231, 603, 608
Wójcik Agnieszka, 228, 230, 673, 679
Wójtowicz-Dacka Małgorzata, 509, 512
Wóycicka Alina, 630, 631
Wrocławska-Warchala Emilia, 164, 166
Wrona-Pola ska Helena, 484, 485, 488, 515
Wro ski Rafał, 137, 144
Wróbel Monika, 305, 306

Ś
cigała Karolina, 763, 771
lesi ska Zyta, 602, 604
lusarski Janusz, 110, 111, 116
wi cicka Małgorzata, 177, 817
witalska Julita, 648, 652

T
Tabak Izabela, 570, 573
Tadzik Martyna, 575, 576, 580, 581
Tadzik Wojciech, 575, 580
Tafil-Klawe Małgorzata, 700, 705
Talik źl bieta, 635, 638
Tana Łukasz, 635, 636
Tarnowska Monika, 217, 220
Tarnowski Adam, 441, 442, 446, 822
Terebus Martyna, 730, 737
T gowska źugenia, 122, 124
Tiliouine Habib, 240, 242
Timoszyk-Tomczak Celina, 700, 704
Tkaczy ska Honorata, 455, 457
Toeplitz-Winiewska Małgorzata, 4, 659, 815, 817
Tokarz Aleksandra, 197, 200, 201, 583
Tomalski Przemysław, 398, 401, 425, 426, 428
Topolewska Ewa, 389, 390
Traczyk Jakub, 284, 285
Treder Natalia, 602, 606
Trempała Janusz, 3, 473, 476, 814
Trepka-Starosta Justyna, 348, 349
Truong Ha Khanh, 240, 242
Truszczy ski Olaf, 183, 184, 185
Tryjarska Barbara, 689, 690, 815
Trzci ska Agata, 431, 432
Trzci ska Magdalena, 788, 791
Trzebi ska źwa, 4, 681
Trzeciak Włodzimierz, 551, 553
Tsirigotis Konstantinos, 609, 610, 614, 615
Tsirigotis-Maniecka Marta Afrodyta, 609, 610, 614,
615
Turbacz Anna, 111, 112
Turcza Maria, 290
Turli ska Paulina, 788, 793
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Wróbel-Sucharska Gorgonia, 221, 222
Wuszt Ewa, 319, 323
Wycisk Jowita, 695, 697, 797, 800
Wygrab Sandra, 432, 434
Wyrzykowska Ewa, 4, 301, 302
Wyrzykowska Katarzyna M., 138, 145
Wyrzykowski Tomasz, 597, 600
Wysok Dorota, 648, 649
Wyszy ska Patrycja, 112, 117
Wytykowska-Kaczorek Agata, 366, 370

Zarzycka Beata, 564, 565
Zas pa źwa, 707, 708, 710
Zawadzka Agnieszka, 648, 649
Zawadzka Anna Maria, 196, 197, 201, 431, 433
Zawadzki Bogdan, 4, 79, 80, 83, 149, 150, 151, 804, 808
Zbieranek Adam, 501, 504
Zieli ska Malwina, 575, 577
Zielona-Jenek Monika, 348, 351, 695, 697
Zienowicz Aleksandra, 157, 158
Zi ba Mariusz, 245, 246, 250, 305, 307
Ziółkowska Anna M., 648, 651
Ziółkowska Beata, 294, 295, 296
Ziółkowski Artur, 94, 97
Złotogórska Agata, 398, 404
Znajmiecka-Sikora Marta, 557, 562
Zyskowska Emilia, 721, 727, 763, 769

Z
Zagórska-Pachucka Adriana, 575, 579
Zaj c-Lamparska Ludmiła, 74, 75, 472, 473, 476, 576,
581, 630
Zajenkowska Anna, 131, 133
Zajenkowski Marcin, 131, 133
Zajusz-żaw dzka Źominika, 797, 801
Zaleski Zbigniew, 240, 241
Zale kiewicz Tomasz, 283, 284, 288, 430, 432
Zalewska Anna, 491, 493, 495
Zalewski Bartosz, 216, 217, 218
Załuski Jacek, 493, 496
Załuski Maciej, 86, 90
Zapałowicz Kamila, 122, 123
Zarychta Karolina, 603, 607, 762, 764

Ż
akowicz Wojciech, 164, 167
ali ski Adam, 319
emojtel-Piotrowska Magdalena, 240, 242
uk Mariola, 338, 339, 343, 344
uławski Łukasz, 190, 195
ychli ska Małgorzata, 536, 537, 541
yła Magdalena, 700, 705
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