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Niektóre metodologiczne i etyczne aspekty 
psychologicznych badań nad stresem 

i radzeniem sobie

Struktura i uwarunkowania procesu badawczego 
w psychologii

Jednym z podstawowych wyróżników poznania naukowego jest jego upo
rządkowany przebieg. W odróżnieniu od codziennego, potocznego poznawa
nia rzeczywistości, realizowanego w dużej mierze w sposób przypadkowy - 
niejako „przy okazji” podejmowania innych aktywności, poznanie naukowe 
ma charakter zamierzony i przebiega według pewnych określonych reguł. 
Mówiąc inaczej - wzorce poznania mają w tym wypadku wysoce powtarzalny 
charakter i dają się zrekonstruować w postaci pewnego schematu. Opracowy
wanie takich schematów jest skądinąd jednym z zadań metodologii. Metodo
logowie zazwyczaj ujmują akt poznania naukowego jako proces badawczy, 
składający się z szeregu następujących po sobie kroków, faz czy etapów (por. 
B u n g e, 1967; Simon, 1977; K e r 1 i n g e r, 1986; Brzeziński, 1996; 
S p e n d e 1, 2000). Takie linearne ujmowanie poznania zawiera jednak kilka 
uproszczeń.

Po pierwsze, taka forma konceptualizacji procesu badawczego nie za
pewnia oddania w pełni dynamiki poznania naukowego, gdyż wzmianko
wany proces zostaje cokolwiek sztucznie wyizolowany jako metodologicznie 
samodzielna, autonomiczna jednostka analizy. Pojęcie „metodologicznej 
autonomii” zda się wymagać pewnego komentarza (zob. S p e n d e 1, 2000). 
Otóż z logicznego punktu widzenia ogólnym, „ramowym” celem poznania 
naukowego jest zapewnienie rozwoju wiedzy prawdziwej, tj. przyczynianie się 
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do przyrostu liczby sądów prawdziwych bądź zwiększania stopnia i uwiary
godnienie prawdziwości sądów składających się na wiedzę naukową w ramach 
poszczególnych dyscyplin. Wchodzące w grę sądy werbalizowane są w postaci 
określonych zdań, zwanych hipotezami, i muszą podlegać określonym proce
durom kontroli ich prawdziwości (A j d u k i e w i c z, 1965; Kmita, 1976).

O metodologicznej autonomii pewnego zbioru czynności poznawczych 
możemy zatem mówić wówczas, gdy realizacja czynności tworzących ów zbiór 
wystarcza do osiągnięcia wzmiankowanego celu, tj. rozstrzygnięcia (przynaj
mniej warunkowego) kwestii stopnia prawdziwości danego zdania „kandydu
jącego” do roli prawa naukowego. Innymi słowy - w naukach empirycznych 
mianem procesu badawczego określa się całokształt czynności służących wy
sunięciu i sprawdzeniu hipotezy na temat zależności zachodzących pomię
dzy dwiema zmiennymi bądź większą ich liczbą. W tym znaczeniu właśnie ów 
proces jako pewna całość jest metodologicznie autonomiczny, gdyż stanowi 
najmniejszy zbiór czynności poznawczych łącznie mogących prowadzić do re
alizacji celu poznania naukowego, natomiast składające się nań ogniwa auto
nomiczne nie są. Zarówno bowiem wykonanie w izolacji pewnych czynności, 
stanowiących ogniwo (czyli etap) procesu badawczego, nie wystarcza do roz
strzygnięcia, czy dany sąd można dołączyć do zasobu wiedzy danej dyscypliny 
naukowej, jak i nawet samo podjęcie niektórych przynajmniej czynności nie 
jest w ogóle możliwe bez uprzedniego wykonania pewnych innych czynności 
(składających się na wcześniejsze etapy procesu badawczego). Etapy czy fazy 
procesu występują w pewnej określonej kolejności, a zrealizowanie etapów 
wcześniejszych warunkuje przejście do kolejnych faz procesu badawczego.

Rzeczywiste postępowanie badawcze na ogól nigdy nie przybiera postaci 
liniowej, tzn. ciągu kolejno następujących po sobie czynności, z których 
pierwszą jest konceptualizacja problemu badawczego, ostatnią zaś - propo
zycja praktycznego zastosowania uzyskanych rezultatów (jak występuje to 
w większości popularnych schematów metodologicznych). Zazwyczaj bowiem 
mamy do czynienia z rozmaitymi „pętlami” i zwrotnymi sprzężeniami, z któ
rych najczęściej powtarza się (niekiedy wielokrotnie) wyprowadzanie kolej
nych szczegółowych pytań i hipotez z analizy uzyskiwanych wyników.

Po drugie, proces badawczy - rozpatrywany jako najmniejsza, metodo
logicznie autonomiczna „jednostka” poznania naukowego - zostaje w toku 
analizy metodologicznej wyizolowany z kontekstu rozmaitych zależności, 
w jakich pozostaje zarówno z innymi, chronologicznie wcześniejszymi, 
współczesnymi bądź późniejszymi podobnymi jednostkami (innymi bada
niami), jak i z całością przedsięwzięć poznawczych danej dyscypliny wiedzy 
czy wręcz z całą nauką. Rzeczywiste poznanie naukowe, jako zjawisko ze 
swej natury społeczne, wyraża się ciągłą wymianą informacji pomiędzy indywi
dualnymi podmiotami tego poznania, często zatem poszczególne fazy danego 
procesu badawczego wiążą się z różnymi fazami innych procesów badawczych.
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Po trzecie, metodologiczna rekonstrukcja schematu postępowania ba
dawczego jest pewną idealizacją, gdyż pomija inne niż metodologiczne 
wyznaczniki jego przebiegu. Nawiązując do powszechnie znanego modelu 
J. Brzezińskiego (np. 1991, 1996) i rozwijając niektóre jego idee, fak
tyczne uwarunkowania przebiegu każdego badania naukowego w psycholo
gii, czyli m.in. w odniesieniu do problematyki stresu i sposobów radzenia so
bie z nim, można bowiem następująco zrekonstruować: Sposób prowadzenia 
badań naukowych określony jest przez szereg wyznaczników (determinant), 
z których najważniejszymi są:
- determinanty metodologiczne,
- determinanty etyczne,
- determinanty psychologiczne,
- determinanty praktyczne,
- determinanty ideologiczne.

Wymienione determinanty mogą, oczywiście, wchodzić ze sobą w interak
cje. Przedmiotem niniejszego opracowania są jednie determinanty metodolo
giczne i etyczne oraz niektóre zachodzące między nimi interakcje. Ograni
czone ramy, a przede wszystkim zainteresowania i kompetencje autora, nie 
sprzyjają bowiem rozwinięciu systematycznej refleksji nad pozostałymi wy
znacznikami procesu badawczego w psychologii.

Determinanty metodologiczne

Termin „determinanty metodologiczne” użyty jest tu w dość swobodnym 
i szerokim znaczeniu. Odnosi się do tych uwarunkowań przebiegu procesu 
badawczego, które byłyby jedynymi jego wyznacznikami, gdyby badanie na
ukowe odbywało się w społecznej i aksjologicznej próżni. Do tej grupy czyn
ników zaliczyć trzeba m.in. obiektywne właściwości badanego obiektu, zjawi
ska czy procesu, ogólnie określające sposób prowadzenia badań. W przypadku 
badań psychologicznych chodzi np. o to, że większość badanych zjawisk i pro
cesów jest nieobserwowalna, przedmiotem badania są na ogól zachowania 
i przeżycia ludzi, którzy aktywnie ustosunkowują się do stosowanych wobec 
nich procedur badawczych, a niemal każda czynność badawcza wywołuje zmia
ny w przedmiocie badania (tzn. badane zjawiska i procesy mogą przebiegać 
inaczej, gdy nie są przedmiotem uwagi badacza i stosowanych przez niego 
procedur poznawczych).

Kolejną ważną determinantą metodologiczną jest dostępna badaczowi 
wiedza na temat zależności pomiędzy' aktualnym przedmiotem badania a in
nymi zjawiskami i procesami oraz przyjmowane założenia teoretyczne odno
śnie do mechanizmów funkcjonowania tego obszaru rzeczywistości, w którego 
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skład wchodzi badany stan rzeczy. Innymi siowy, na przebieg danego procesu 
badawczego istotny wpływ wywierają udokumentowane wyniki wcześniejszych 
badań, oraz akceptowane w określonej dziedzinie teorie naukowe. W grę 
wchodzi wpływ dwojakiego rodzaju. Badacz może przyjąć postawę afirmu- 
jącą dotychczasowe dokonania, akceptując uzyskane wcześniej wyniki i trak
tując istniejące teorie jako punkt wyjścia wysuwania własnych hipotez. Może 
też przyjąć postawę krytyczną, zmierzając do sprawdzenia i ewentualnego 
podważenia uprzednich ustaleń, zrewidowania dotychczasowych teorii i za
proponowania konkurencyjnych rozwiązań. Z uwagi na wieloaspektowość 
problematyki badań psychologicznych na ogól mamy do czynienia ze wspól- 
występowaniem obu postaw.

Jeszcze jednym wyznacznikiem omawianego rodzaju jest „determinanta 
metodologiczna” w wąskim znaczeniu tego słowa. Tym razem chodzi bo
wiem o właściwości warsztatu badawczego, czyli dostępne i stosowane me
tody (modele) i techniki badawcze. Mianem modelu badawczego można 
określić zgeneralizowane systemy reguł organizowania doświadczenia kon
frontowanego z hipotezą w celu skontrolowania jej prawdziwości (obejmu
jące m.in. posłużenie się odpowiednimi „technikami badawczymi”). Nato
miast techniki badawcze to sposoby gromadzenia danych doświadczenia 
i wstępnego ich przetwarzania (tzn. przede wszystkim ujmowania ich w spo
sób ilościowy), mówiąc inaczej - zasady konstruowania narzędzi badawczych 
i posługiwania się nimi. Istotnym elementem warsztatu badawczego psy
chologa są ponadto algorytmiczne techniki opisu i analizy danych ilościo
wych (modele statystyczne), a także heurystyczne zasady interpretacji uzy
skanych wyników i wyprowadzania z nich wniosków. Wzmiankowane zasady 
interpretacji mają charakter heurystyczny, gdyż posługiwanie się przy inter
pretacji wyników badań psychologicznych wyłącznie zasadami logiki okazu
je się zazwyczaj niewystarczające.

Analogiczną rekonstrukcję metodologicznych determinant procesu badaw
czego w psychologii (wyartykułowaną przy użyciu bardziej wyszukanej termi
nologii) można znaleźć w pracach J. Brzezińskiego (1991, 1996), do 
których zresztą niniejsze ujęcie w pewnym stopniu nawiązuje.

W zależności od specyfiki obszaru badawczego względna ważność poszcze
gólnych determinant metodologicznych bywa zróżnicowania. W przypadku 
badań nad stresem i radzeniem sobie z nim wyjątkowego znaczenia nabierają 
„warsztatowe” kompetencje badacza. Dominujący współcześnie, jak się wy- 
daje, relacyjny (interakcyjny) model stresu (por. np. Lazarus, Folk- 
m a n, 1984; Steinberg, Ritzmann, 1990; Chrousos, Gold, 1992; 
Schabracą, Cooper, 1998; H e s z e n-N i e j o d e k, 2000) zakłada 
wielką złożoność przedmiotu badań, co wyraża się przede wszystkim bogac
twem i dynamiką obrazu przestrzeni zmiennych, a także swoistą względno
ścią rozróżnienia zmiennych niezależnych i zależnych. Konsekwencją tego 
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musi być wzrost „wyrafinowania” warsztatu badawczego w postaci stosowa
nia najnowszych, złożonych technik gromadzenia danych i całościowej anali
zy wyników oraz nieustannego wzbogacania go o nowe narzędzia.

Determinanty etyczne

Na etyczne determinanty naukowych badań psychologicznych, a więc tak
że badań nad stresem i radzeniem sobie z nim, składają się: świadomość etycz
na i wrażliwość moralna badaczy (zob. S p e n d e 1, 1997) oraz możliwe 
dylematy i konflikty etyczno-moralne.

Świadomość etyczna
Termin „świadomość etyczna” odnosi się do pewnego poznawczo-racjo- 

nalnego (tj. nieintuicyjnego) wewnętrznego mechanizmu regulacji czynności 
podlegających wartościowaniu moralnemu (czyli tzw. czynności moralnych). 
Czynności moralne nie stanowią bynajmniej jakiegoś odrębnego, całkowicie 
„samodzielnego bytowo” rodzaju zachowań. Nie dałoby się bowiem chyba 
wskazać zachowania, będącego wyłącznie czynnością moralną i tylko nią, nie 
będącego jednocześnie czynnością innego rodzaju, np. badawczą, komunika
cyjną czy edukacyjną. Mówiąc o czynnościach moralnych, mam na myśli jedy
nie pewien aspekt czy wymiar niektórych czynności intencjonalnych. Chodzi 
mianowicie o takie zachowania, które prowadzą do rezultatów tego rodzaju, 
iż są one bezpośrednio lub pośrednio nieobojętne dla innych ludzi, tzn. przy
czyniają się pozytywnie bądź negatywnie do realizacji cenionych przez nich 
wartości.

Świadomość etyczną można zrekonstruować jako system przekonań. Obej
muje on przekonania ewaluatywne, przekonania regulatywne oraz metaprze- 
konania. Stan świadomości etycznej określony jest warunkami - wyznaczają
cymi granice „dopuszczalnej” zawartości społecznej świadomości etycznej
- i wyznacznikami konkretnej postaci indywidualnej świadomości etycznej. 
Do owych warunków można zaliczyć:
- ogólną koncepcję uprawiania psychologii,
- odmianę orientacji teoretyczno-metodologicznej,
- wielkość i rodzaj zapotrzebowania na wiedzę i praktykę psychologiczną; 
natomiast lista wyznaczników obejmuje:
- tradycję w zakresie eksponowania etycznego wymiaru psychologii,
- poziom znajomości etyki,
- poziom zaawansowania warsztatu badawczego,
- poziom wrażliwości moralnej.
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Wrażliwość moralna
Mianem „wrażliwość moralna” (inaczej - „zmysł moralny”) można okreś

lić indywidualnie zróżnicowaną zdolność czy dyspozycję do bezpośrednie
go rozpoznawania dobra i zla (moralnego). Inaczej mówiąc - jest to hi
potetyczny mechanizm niejako intuicyjnej regulacji „czynności moralnych”. 
Mówiąc o bezpośredniości, mam na myśli to, iż dobro (względnie zlo) mo
ralne - jako cecha, wymiar lub aspekt pewnych stanów rzeczy - doświad
czane jest za pomocą owego zmysłu niejako natychmiastowo, tj. bez po
średnictwa procesu wnioskowania z danych o charakterze poznawczym bądź 
emocjonalnym.

Oba mechanizmy regulacji czynności moralnych badaczy, tj. świadomość 
etyczna i wrażliwość moralna, mają istotny udział w rozpoznawaniu etyczne
go aspektu zachowania się innych łudzi i w formułowaniu ocen moralnych. 
Okoliczność ta zasługuje na uwagę, jako że w badaniach nad stresem i radze
niem sobie z nim metodologiczny wymóg aksjologicznej neutralności psycho
loga badacza (yalue-free approach) nie wydaje się możliwy do realizacji (por. 
np. Pargament, 1997). Same „sytuacje stresorodne” często posiadają 
wymiar etyczny, a sposoby radzenia sobie ze stresem mogą być oceniane na 
płaszczyźnie moralnej. Ponadto należy mieć na uwadze, że głównym bądź 
dodatkowym źródłem stresu mogą być dylematy etyczne. W tym przypadku 
sam przedmiot badań posiada więc bardzo wyrazisty aspekt moralny.

Konflikty i dylematy moralne

W badaniach nad stresem i radzeniem sobie z nim aspekt etyczny uwi
dacznia się przede wszystkim w przebiegu badania, gdyż w trakcie empirycz
nej eksploracji tego obszaru rzeczywistości badacze wydają się szczególnie 
narażeni na uwikłanie w rozmaite konflikty i dylematy moralne. Na uwagę 
zasługują zwłaszcza dwa typy takich konfliktów, a mianowicie konflikt warto
ści typu: „prawda - dobro”, przybierający postaci „prawda - dobro osób ba
danych” i „prawda - dobro badacza” oraz konflikt wartości typu: „dobro - 
dobro” (w tym przypadku chodzi przede wszystkim o konflikt: „dobro osób 
badanych - dobro badaczy i użytkowników (odbiorców) wiedzy”).

Konflikt wartości typu: „prawda - dobro (osób badanych)”
W przypadku empirycznych badań nad stresem i radzeniem sobie z nim 

wyraźnie ujawniają się (skądinąd również obecne w większości badań psycho
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logicznych) etyczne ograniczenia w doborze składników warsztatu badawcze
go. Rygorystyczne przestrzeganie reguł podstawowych modeli badawczych 
psychologii nie wydaje się tutaj możliwe. To, że badania eksperymentalne 
w większości przypadków w ogóle nie wchodzą w grę, nie wymaga chyba uza
sadnienia. Jednak i inne modele badawcze budzą różnorakie wątpliwości. 
Modele guiisz-eksperymentalny i korelacyjno-regresyjny wymagałyby przepro
wadzenia możliwie nie ingerującej obserwacji, czyli - w tym przypadku - bez
namiętnego „przypatrywania się”, jak jednostka zachowuje się w trudnej dla 
niej sytuacji i co się z nią dzieje. Dylematy moralne będzie jednak przeżywał 
również badacz posługujący się założeniami modelu ex post facto. Można wy
sunąć tu bowiem zarzut przywoływania bolesnych wspomnień i wydobywania 
tych stron osobowości, o których jednostka wołałaby nie wiedzieć (przypomi
nam, że chodzi tu o badanie naukowe, w którym uczestnicząca osoba badana 
jest w miarę możliwości „typowym przypadkiem pewnej klasy”, a nie o spo
tkanie terapeutyczne).

Konflikt wartości typu: „prawda - dobro badacza”
Charakter związku metodologii z etyką jest w tym przypadku dość kon

trowersyjny, złożony i niejednoznaczny. Wydaje się, iż zarówno - z jednej 
strony - wzmiankowane szczególne trudności w spełnieniu standardów ba
dawczych, jak i - z drugiej strony - dysponowanie wyrafinowanym warszta
tem mogą skłaniać badacza do marginalizowania czy wręcz ignorowania kwe
stii etycznych związanych z prowadzeniem badań naukowych. Dość trudno 
jest ocenić powszechność mniemania, iż spodziewany „pomyślny” rezultat 
badań (czyli potwierdzenie się wysuniętej hipotezy) mógłby zostać „zaprze
paszczony” przez przywiązywanie rzekomo nadmiernej wagi do kwestii etycz
nych. W każdym razie może to prowadzić do kształtowania się postaw afir- 
mowania sukcesu za wszelką cenę w dokonywaniu odkryć naukowych oraz 
traktowania problematyki etycznej jako tematu zastępczego, podejmowane
go zwykle jedynie przez rozmaitych „nieudaczników” (por. Łomnicki, 
1991).

W konsekwencji przyjęcia takiej postawy następuje ugruntowanie się ego
centryzmu badacza, sprowadzające się do poświęcania już nie tylko dobra 
osób badanych, ale i prawdy w imię partykularnie pojmowanych sukcesów 
naukowych: publikacji, awansu, kariery. Niestety, tak się dzieje, że jeżeli raz 
sprzeniewierzymy się wartościom (zwłaszcza bezkarnie), to następne czyny 
tego rodzaju przychodzą nam łatwiej. I nie ma już większego znaczenia, czy 
dla indywidualnej kariery narażamy osoby badane na cierpienie (czyli stres!), 
czy też „naciągamy” wyniki, kamuflując to wyrafinowanym i mało zrozumia
łym dla większości odbiorców aparatem statystycznym...

0 - Konteksty stresu.
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Konflikt wartości typu: „dobro osób badanych 
- dobro badaczy i użytkowników (odbiorców) wiedzy”

Moralno-etyczny wymiar problematyki stresu ujawnia się nie tylko w związ
ku z prowadzeniem badań empirycznych w tym obszarze. Wzmiankowana już 
potencjalna „sprzeczność interesów” badaczy i osób badanych zyskuje bo
wiem jeszcze inny, być może nawet ważniejszy, wymiar - w ramach teoretycz
nej refleksji nad przedmiotem badań może pojawić się pytanie o „moralny 
sens” stresu. Chodzi o moralną ocenę przeżywania stresu i jego rolę w życiu 
jednostki, zwłaszcza w perspektywie rozwoju osobowego (por. zwłaszcza po
jęcia stresu „pozytywnego” i „negatywnego”, np. Z i m b a r d o, 1999). Jed
nocześnie spodziewane korzyści płynące z dogłębnego poznania procesów stre
su i radzenia sobie z nim mogą stać się źródłem konfliktu wartości typu: „dobro 
osób badanych - dobro badaczy i użytkowników (odbiorców) wiedzy”.

Nietrudno bowiem zauważyć, iż zgromadzona dotąd wiedza pozwala na 
wyciąganie wzajemnie wykluczających się wniosków. Niektóre koncepcje 
z kręgu psychologii analitycznej, zwłaszcza C. G. J u n g a (1958), E. E r i k- 
s o n a (1980), K. Dąbrowskiego (1979), a najbardziej wyraziście 
V. E. F r a n k 1 a (1969), czynią ze zdarzeń stresogennych niezbywalny wręcz 
warunek rozwoju osobowego (indywiduacji). Klęska programu „wychowania 
bezstresowego” może niejako potwierdzać intuicje przywołanych teoretyków. 
Tym niemniej psychologowie zajmujący się niesieniem szeroko rozumianej 
pomocy psychologicznej mają pełne ręce roboty z różnymi formami patologii 
jednostkowej i społecznej, będącej następstwem rozmaitych stresujących wy
darzeń w biografiach swoich klientów.

Refleksje końcowe

W odniesieniu do badań nad stresem i radzeniem sobie z nim powiedze
nie: „etyką badacza jest jego metodologia” (por. Poznaniak, 1993), 
nabiera zatem swoistego znaczenia - przyjmowanie naturalistycznej perspek
tywy metodologicznej (czemu skądinąd sprzyja biologiczny wymiar stresu) nie 
wydaje się najwłaściwsze moralnie.

Refleksja etyczna nierzadko bywa traktowana - zwłaszcza w naukach przy
rodniczych - jako w rzeczy samej mało ważny dodatek do badań naukowych, 
swego rodzaju zbędny ornament bądź wręcz praktycznie bezwartościowy su- 
rogat niedostatków myśli teoretycznej i uchybień metodologicznych (por. np. 
Łomnicki, 1991). Tym niemniej pytanie o etykę jest nie tylko pytaniem 
o dobro i zlo, to również, a może przede wszystkim, pytanie o sens. Wyrażam 
głębokie przeświadczenie, iż właśnie moralny aspekt badań psychologicznych 
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nadaje im sens i szczególną wartość. Zapomnienie o kwestiach etycznych może 
więc sprawić, że uzyskane wyniki, mimo iż metodologicznie poprawne, staną 
się jakby mało ważne.

Jednocześnie wszystko wskazuje na to, iż kodyfikacja etycznych aspektów 
badań nad stresem i radzeniem sobie z nim w postaci rozbudowanego, spój
nego i wyczerpującego systemu świadomości etycznej, mogącego z kolei ge
nerować „algorytmy moralnie właściwego postępowania badawczego”, nie jest 
i nie będzie dostępna. W tej sytuacji zasadne wydaje się wysunięcie postulatu 
tworzenia warunków do pielęgnowania i rozwijania indywidualnej wrażliwo
ści moralnej badaczy, poprzez zapewnienie należytego miejsca refleksji etycz
nej w ramach tych badań. Taki „trening moralności” jest wręcz niezbędny.

I na koniec jeszcze jedna uwaga: Patrząc z perspektywy historii nietrudno 
dostrzec, iż przez wiele stuleci myśl psychologiczna oraz myśl etyczna bądź 
stanowiły jedność, bądź wzajemnie przenikały się, ich zaś rozdzielenie, usa
modzielnienie, a czasami wręcz przeciwstawienie jest procesem zapoczątko
wanym w zasadzie dopiero w XIX stuleciu. Może jednak warto wrócić do 
źródeł i skorzystać z tradycyjnych wzorów?
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Zbigniew Spendel

Some Methodological and Ethical Aspects of Psychological research 
on Stress and Coping with It

Summary

Carrying out the research process is conditioned by methodological and ethical (and in the 
field of psychology - also psychological) factors. Among the ethical regulators of the course of 
scientific cognition one can distinguish the ethical consciousness of the research worker (i.e. 
socially accepted system of evaluative, regulative opinions and the so-called meta-opinion or the 
specific deontological code) and his moral sensitiveness (individually differentiated predisposi
tion for direct, intuitive distinguishing between moral good and evil, or the so-called moral sense).

In psychology running academic research is often embroiled in a number of value conflicts, 
in the sphere of research on stress there may particularly appear conflicts of the type; truth-good 
of I he examined persons, good of the examined - good of the examiners and users (receivers) of 
knowledge, truth - good of the examiner. Due to the unavoidable lack of specific algorithms of 
morally appropriate behaviour suitable to be strengthened within the framework of ethical con
sciousness, particular role falls to the moral sensitivity and individual responsibility of the exam
iners dealing with the above mentioned problems. At the same time the complexity of the re
search area being the source of numerous difficulties and problems of the methodological nature, 
may become the factor weakening this sensitivity. That is why preparations for taking up re
search in the field of stress a coping with it should cover not only theoretical and methodological 
studies but also shaping and developing the moral sensitivity of the examiners.
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Zbigniew Spende!

Manche methodologische und ethische Aspekte der psychologischen 
Forschungen über Stress und über das Zurechtkommen mit Stress

Zusammenfassung

Die Durchführung eines Forschungsprozesses ist durch methodologische und ethische Fak
toren (auf dem Gebiet der Psychologie auch psychologische Faktoren) bedingt. Unter ethischen 
Reglern der wissenschaftlichen Erkenntnis unterscheidet man ethisches Bewusstsein des For
schers (d.i. gesellschaftlich anerkanntes System von evaivierenden , regulativen Urteilen und 
sog. Metaurtcilen, also „ausführlicher deontologischer Kodex“) und moralische Empfindlichkeit 
des Forschers (individuell differenzierte Bereitschaft zur direkten, intuitiven Erkennung vom 
ethischen Guten und Bösen, also sog. moraler Sinn).

Auf dem Gebiet der Psychologie wird ein wissenschaftlicher Forschungsprozess in Konflikt 
der Werte hineingezogen. Wenn es um Stress geht, erscheinen folgende Konflikte: „Wahrheit 
oder Wohlergehen (der Befragten)“, „Wohlergehen der Befragten oder Wohlergehen des For
schers und der Wissensrezipienten“, Wahrheit oder Wohlergehen des Forschers“. Da es an ge
nauen „Algorithmen des ethisch richtigen Benehmens“ fehlt, die im ethischen Bewusstsein 
geprägt werden könnten, ist die Rolle der ethischen Empfindlichkeit und der individuellen Ver
antwortung der sich mit bestimmten Problemen befassenden Forscher von besonderer Bedeu
tung. Die Empfindlichkeit kann durch viele, mit der Kompliziertheit des Forschungsraumes ver
bundene Schwierigkeiten und methodologische Probleme abgeschwächt werden. Deswegen 
sollten die sich mit Stressproblematik befassenden Forscher nicht nur theoretisches und metho
dologisches Studium absolvieren, sondern auch auf dem Gebiet der Ethik ausgebildet werden.
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Niektóre metodologiczne i etyczne aspekty 
psychologicznych badań nad stresem 

i radzeniem sobie

Struktura i uwarunkowania procesu badawczego 
w psychologii

Jednym z podstawowych wyróżników poznania naukowego jest jego upo
rządkowany przebieg. W odróżnieniu od codziennego, potocznego poznawa
nia rzeczywistości, realizowanego w dużej mierze w sposób przypadkowy - 
niejako „przy okazji” podejmowania innych aktywności, poznanie naukowe 
ma charakter zamierzony i przebiega według pewnych określonych reguł. 
Mówiąc inaczej - wzorce poznania mają w tym wypadku wysoce powtarzalny 
charakter i dają się zrekonstruować w postaci pewnego schematu. Opracowy
wanie takich schematów jest skądinąd jednym z zadań metodologii. Metodo
logowie zazwyczaj ujmują akt poznania naukowego jako proces badawczy, 
składający się z szeregu następujących po sobie kroków, faz czy etapów (por. 
B u n g e, 1967; Simon, 1977; K e r 1 i n g e r, 1986; Brzeziński, 1996; 
S p e n d e 1, 2000). Takie linearne ujmowanie poznania zawiera jednak kilka 
uproszczeń.

Po pierwsze, taka forma konceptualizacji procesu badawczego nie za
pewnia oddania w pełni dynamiki poznania naukowego, gdyż wzmianko
wany proces zostaje cokolwiek sztucznie wyizolowany jako metodologicznie 
samodzielna, autonomiczna jednostka analizy. Pojęcie „metodologicznej 
autonomii” zda się wymagać pewnego komentarza (zob. S p e n d e 1, 2000). 
Otóż z logicznego punktu widzenia ogólnym, „ramowym” celem poznania 
naukowego jest zapewnienie rozwoju wiedzy prawdziwej, tj. przyczynianie się 
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do przyrostu liczby sądów prawdziwych bądź zwiększania stopnia i uwiary
godnienie prawdziwości sądów składających się na wiedzę naukową w ramach 
poszczególnych dyscyplin. Wchodzące w grę sądy werbalizowane są w postaci 
określonych zdań, zwanych hipotezami, i muszą podlegać określonym proce
durom kontroli ich prawdziwości (A j d u k i e w i c z, 1965; Kmita, 1976).

O metodologicznej autonomii pewnego zbioru czynności poznawczych 
możemy zatem mówić wówczas, gdy realizacja czynności tworzących ów zbiór 
wystarcza do osiągnięcia wzmiankowanego celu, tj. rozstrzygnięcia (przynaj
mniej warunkowego) kwestii stopnia prawdziwości danego zdania „kandydu
jącego” do roli prawa naukowego. Innymi słowy - w naukach empirycznych 
mianem procesu badawczego określa się całokształt czynności służących wy
sunięciu i sprawdzeniu hipotezy na temat zależności zachodzących pomię
dzy dwiema zmiennymi bądź większą ich liczbą. W tym znaczeniu właśnie ów 
proces jako pewna całość jest metodologicznie autonomiczny, gdyż stanowi 
najmniejszy zbiór czynności poznawczych łącznie mogących prowadzić do re
alizacji celu poznania naukowego, natomiast składające się nań ogniwa auto
nomiczne nie są. Zarówno bowiem wykonanie w izolacji pewnych czynności, 
stanowiących ogniwo (czyli etap) procesu badawczego, nie wystarcza do roz
strzygnięcia, czy dany sąd można dołączyć do zasobu wiedzy danej dyscypliny 
naukowej, jak i nawet samo podjęcie niektórych przynajmniej czynności nie 
jest w ogóle możliwe bez uprzedniego wykonania pewnych innych czynności 
(składających się na wcześniejsze etapy procesu badawczego). Etapy czy fazy 
procesu występują w pewnej określonej kolejności, a zrealizowanie etapów 
wcześniejszych warunkuje przejście do kolejnych faz procesu badawczego.

Rzeczywiste postępowanie badawcze na ogól nigdy nie przybiera postaci 
liniowej, tzn. ciągu kolejno następujących po sobie czynności, z których 
pierwszą jest konceptualizacja problemu badawczego, ostatnią zaś - propo
zycja praktycznego zastosowania uzyskanych rezultatów (jak występuje to 
w większości popularnych schematów metodologicznych). Zazwyczaj bowiem 
mamy do czynienia z rozmaitymi „pętlami” i zwrotnymi sprzężeniami, z któ
rych najczęściej powtarza się (niekiedy wielokrotnie) wyprowadzanie kolej
nych szczegółowych pytań i hipotez z analizy uzyskiwanych wyników.

Po drugie, proces badawczy - rozpatrywany jako najmniejsza, metodo
logicznie autonomiczna „jednostka” poznania naukowego - zostaje w toku 
analizy metodologicznej wyizolowany z kontekstu rozmaitych zależności, 
w jakich pozostaje zarówno z innymi, chronologicznie wcześniejszymi, 
współczesnymi bądź późniejszymi podobnymi jednostkami (innymi bada
niami), jak i z całością przedsięwzięć poznawczych danej dyscypliny wiedzy 
czy wręcz z całą nauką. Rzeczywiste poznanie naukowe, jako zjawisko ze 
swej natury społeczne, wyraża się ciągłą wymianą informacji pomiędzy indywi
dualnymi podmiotami tego poznania, często zatem poszczególne fazy danego 
procesu badawczego wiążą się z różnymi fazami innych procesów badawczych.
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Po trzecie, metodologiczna rekonstrukcja schematu postępowania ba
dawczego jest pewną idealizacją, gdyż pomija inne niż metodologiczne 
wyznaczniki jego przebiegu. Nawiązując do powszechnie znanego modelu 
J. Brzezińskiego (np. 1991, 1996) i rozwijając niektóre jego idee, fak
tyczne uwarunkowania przebiegu każdego badania naukowego w psycholo
gii, czyli m.in. w odniesieniu do problematyki stresu i sposobów radzenia so
bie z nim, można bowiem następująco zrekonstruować: Sposób prowadzenia 
badań naukowych określony jest przez szereg wyznaczników (determinant), 
z których najważniejszymi są:
- determinanty metodologiczne,
- determinanty etyczne,
- determinanty psychologiczne,
- determinanty praktyczne,
- determinanty ideologiczne.

Wymienione determinanty mogą, oczywiście, wchodzić ze sobą w interak
cje. Przedmiotem niniejszego opracowania są jednie determinanty metodolo
giczne i etyczne oraz niektóre zachodzące między nimi interakcje. Ograni
czone ramy, a przede wszystkim zainteresowania i kompetencje autora, nie 
sprzyjają bowiem rozwinięciu systematycznej refleksji nad pozostałymi wy
znacznikami procesu badawczego w psychologii.

Determinanty metodologiczne

Termin „determinanty metodologiczne” użyty jest tu w dość swobodnym 
i szerokim znaczeniu. Odnosi się do tych uwarunkowań przebiegu procesu 
badawczego, które byłyby jedynymi jego wyznacznikami, gdyby badanie na
ukowe odbywało się w społecznej i aksjologicznej próżni. Do tej grupy czyn
ników zaliczyć trzeba m.in. obiektywne właściwości badanego obiektu, zjawi
ska czy procesu, ogólnie określające sposób prowadzenia badań. W przypadku 
badań psychologicznych chodzi np. o to, że większość badanych zjawisk i pro
cesów jest nieobserwowalna, przedmiotem badania są na ogól zachowania 
i przeżycia ludzi, którzy aktywnie ustosunkowują się do stosowanych wobec 
nich procedur badawczych, a niemal każda czynność badawcza wywołuje zmia
ny w przedmiocie badania (tzn. badane zjawiska i procesy mogą przebiegać 
inaczej, gdy nie są przedmiotem uwagi badacza i stosowanych przez niego 
procedur poznawczych).

Kolejną ważną determinantą metodologiczną jest dostępna badaczowi 
wiedza na temat zależności pomiędzy' aktualnym przedmiotem badania a in
nymi zjawiskami i procesami oraz przyjmowane założenia teoretyczne odno
śnie do mechanizmów funkcjonowania tego obszaru rzeczywistości, w którego 
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skład wchodzi badany stan rzeczy. Innymi siowy, na przebieg danego procesu 
badawczego istotny wpływ wywierają udokumentowane wyniki wcześniejszych 
badań, oraz akceptowane w określonej dziedzinie teorie naukowe. W grę 
wchodzi wpływ dwojakiego rodzaju. Badacz może przyjąć postawę afirmu- 
jącą dotychczasowe dokonania, akceptując uzyskane wcześniej wyniki i trak
tując istniejące teorie jako punkt wyjścia wysuwania własnych hipotez. Może 
też przyjąć postawę krytyczną, zmierzając do sprawdzenia i ewentualnego 
podważenia uprzednich ustaleń, zrewidowania dotychczasowych teorii i za
proponowania konkurencyjnych rozwiązań. Z uwagi na wieloaspektowość 
problematyki badań psychologicznych na ogól mamy do czynienia ze wspól- 
występowaniem obu postaw.

Jeszcze jednym wyznacznikiem omawianego rodzaju jest „determinanta 
metodologiczna” w wąskim znaczeniu tego słowa. Tym razem chodzi bo
wiem o właściwości warsztatu badawczego, czyli dostępne i stosowane me
tody (modele) i techniki badawcze. Mianem modelu badawczego można 
określić zgeneralizowane systemy reguł organizowania doświadczenia kon
frontowanego z hipotezą w celu skontrolowania jej prawdziwości (obejmu
jące m.in. posłużenie się odpowiednimi „technikami badawczymi”). Nato
miast techniki badawcze to sposoby gromadzenia danych doświadczenia 
i wstępnego ich przetwarzania (tzn. przede wszystkim ujmowania ich w spo
sób ilościowy), mówiąc inaczej - zasady konstruowania narzędzi badawczych 
i posługiwania się nimi. Istotnym elementem warsztatu badawczego psy
chologa są ponadto algorytmiczne techniki opisu i analizy danych ilościo
wych (modele statystyczne), a także heurystyczne zasady interpretacji uzy
skanych wyników i wyprowadzania z nich wniosków. Wzmiankowane zasady 
interpretacji mają charakter heurystyczny, gdyż posługiwanie się przy inter
pretacji wyników badań psychologicznych wyłącznie zasadami logiki okazu
je się zazwyczaj niewystarczające.

Analogiczną rekonstrukcję metodologicznych determinant procesu badaw
czego w psychologii (wyartykułowaną przy użyciu bardziej wyszukanej termi
nologii) można znaleźć w pracach J. Brzezińskiego (1991, 1996), do 
których zresztą niniejsze ujęcie w pewnym stopniu nawiązuje.

W zależności od specyfiki obszaru badawczego względna ważność poszcze
gólnych determinant metodologicznych bywa zróżnicowania. W przypadku 
badań nad stresem i radzeniem sobie z nim wyjątkowego znaczenia nabierają 
„warsztatowe” kompetencje badacza. Dominujący współcześnie, jak się wy- 
daje, relacyjny (interakcyjny) model stresu (por. np. Lazarus, Folk- 
m a n, 1984; Steinberg, Ritzmann, 1990; Chrousos, Gold, 1992; 
Schabracą, Cooper, 1998; H e s z e n-N i e j o d e k, 2000) zakłada 
wielką złożoność przedmiotu badań, co wyraża się przede wszystkim bogac
twem i dynamiką obrazu przestrzeni zmiennych, a także swoistą względno
ścią rozróżnienia zmiennych niezależnych i zależnych. Konsekwencją tego 
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musi być wzrost „wyrafinowania” warsztatu badawczego w postaci stosowa
nia najnowszych, złożonych technik gromadzenia danych i całościowej anali
zy wyników oraz nieustannego wzbogacania go o nowe narzędzia.

Determinanty etyczne

Na etyczne determinanty naukowych badań psychologicznych, a więc tak
że badań nad stresem i radzeniem sobie z nim, składają się: świadomość etycz
na i wrażliwość moralna badaczy (zob. S p e n d e 1, 1997) oraz możliwe 
dylematy i konflikty etyczno-moralne.

Świadomość etyczna
Termin „świadomość etyczna” odnosi się do pewnego poznawczo-racjo- 

nalnego (tj. nieintuicyjnego) wewnętrznego mechanizmu regulacji czynności 
podlegających wartościowaniu moralnemu (czyli tzw. czynności moralnych). 
Czynności moralne nie stanowią bynajmniej jakiegoś odrębnego, całkowicie 
„samodzielnego bytowo” rodzaju zachowań. Nie dałoby się bowiem chyba 
wskazać zachowania, będącego wyłącznie czynnością moralną i tylko nią, nie 
będącego jednocześnie czynnością innego rodzaju, np. badawczą, komunika
cyjną czy edukacyjną. Mówiąc o czynnościach moralnych, mam na myśli jedy
nie pewien aspekt czy wymiar niektórych czynności intencjonalnych. Chodzi 
mianowicie o takie zachowania, które prowadzą do rezultatów tego rodzaju, 
iż są one bezpośrednio lub pośrednio nieobojętne dla innych ludzi, tzn. przy
czyniają się pozytywnie bądź negatywnie do realizacji cenionych przez nich 
wartości.

Świadomość etyczną można zrekonstruować jako system przekonań. Obej
muje on przekonania ewaluatywne, przekonania regulatywne oraz metaprze- 
konania. Stan świadomości etycznej określony jest warunkami - wyznaczają
cymi granice „dopuszczalnej” zawartości społecznej świadomości etycznej
- i wyznacznikami konkretnej postaci indywidualnej świadomości etycznej. 
Do owych warunków można zaliczyć:
- ogólną koncepcję uprawiania psychologii,
- odmianę orientacji teoretyczno-metodologicznej,
- wielkość i rodzaj zapotrzebowania na wiedzę i praktykę psychologiczną; 
natomiast lista wyznaczników obejmuje:
- tradycję w zakresie eksponowania etycznego wymiaru psychologii,
- poziom znajomości etyki,
- poziom zaawansowania warsztatu badawczego,
- poziom wrażliwości moralnej.
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Wrażliwość moralna
Mianem „wrażliwość moralna” (inaczej - „zmysł moralny”) można okreś

lić indywidualnie zróżnicowaną zdolność czy dyspozycję do bezpośrednie
go rozpoznawania dobra i zla (moralnego). Inaczej mówiąc - jest to hi
potetyczny mechanizm niejako intuicyjnej regulacji „czynności moralnych”. 
Mówiąc o bezpośredniości, mam na myśli to, iż dobro (względnie zlo) mo
ralne - jako cecha, wymiar lub aspekt pewnych stanów rzeczy - doświad
czane jest za pomocą owego zmysłu niejako natychmiastowo, tj. bez po
średnictwa procesu wnioskowania z danych o charakterze poznawczym bądź 
emocjonalnym.

Oba mechanizmy regulacji czynności moralnych badaczy, tj. świadomość 
etyczna i wrażliwość moralna, mają istotny udział w rozpoznawaniu etyczne
go aspektu zachowania się innych łudzi i w formułowaniu ocen moralnych. 
Okoliczność ta zasługuje na uwagę, jako że w badaniach nad stresem i radze
niem sobie z nim metodologiczny wymóg aksjologicznej neutralności psycho
loga badacza (yalue-free approach) nie wydaje się możliwy do realizacji (por. 
np. Pargament, 1997). Same „sytuacje stresorodne” często posiadają 
wymiar etyczny, a sposoby radzenia sobie ze stresem mogą być oceniane na 
płaszczyźnie moralnej. Ponadto należy mieć na uwadze, że głównym bądź 
dodatkowym źródłem stresu mogą być dylematy etyczne. W tym przypadku 
sam przedmiot badań posiada więc bardzo wyrazisty aspekt moralny.

Konflikty i dylematy moralne

W badaniach nad stresem i radzeniem sobie z nim aspekt etyczny uwi
dacznia się przede wszystkim w przebiegu badania, gdyż w trakcie empirycz
nej eksploracji tego obszaru rzeczywistości badacze wydają się szczególnie 
narażeni na uwikłanie w rozmaite konflikty i dylematy moralne. Na uwagę 
zasługują zwłaszcza dwa typy takich konfliktów, a mianowicie konflikt warto
ści typu: „prawda - dobro”, przybierający postaci „prawda - dobro osób ba
danych” i „prawda - dobro badacza” oraz konflikt wartości typu: „dobro - 
dobro” (w tym przypadku chodzi przede wszystkim o konflikt: „dobro osób 
badanych - dobro badaczy i użytkowników (odbiorców) wiedzy”).

Konflikt wartości typu: „prawda - dobro (osób badanych)”
W przypadku empirycznych badań nad stresem i radzeniem sobie z nim 

wyraźnie ujawniają się (skądinąd również obecne w większości badań psycho
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logicznych) etyczne ograniczenia w doborze składników warsztatu badawcze
go. Rygorystyczne przestrzeganie reguł podstawowych modeli badawczych 
psychologii nie wydaje się tutaj możliwe. To, że badania eksperymentalne 
w większości przypadków w ogóle nie wchodzą w grę, nie wymaga chyba uza
sadnienia. Jednak i inne modele badawcze budzą różnorakie wątpliwości. 
Modele guiisz-eksperymentalny i korelacyjno-regresyjny wymagałyby przepro
wadzenia możliwie nie ingerującej obserwacji, czyli - w tym przypadku - bez
namiętnego „przypatrywania się”, jak jednostka zachowuje się w trudnej dla 
niej sytuacji i co się z nią dzieje. Dylematy moralne będzie jednak przeżywał 
również badacz posługujący się założeniami modelu ex post facto. Można wy
sunąć tu bowiem zarzut przywoływania bolesnych wspomnień i wydobywania 
tych stron osobowości, o których jednostka wołałaby nie wiedzieć (przypomi
nam, że chodzi tu o badanie naukowe, w którym uczestnicząca osoba badana 
jest w miarę możliwości „typowym przypadkiem pewnej klasy”, a nie o spo
tkanie terapeutyczne).

Konflikt wartości typu: „prawda - dobro badacza”
Charakter związku metodologii z etyką jest w tym przypadku dość kon

trowersyjny, złożony i niejednoznaczny. Wydaje się, iż zarówno - z jednej 
strony - wzmiankowane szczególne trudności w spełnieniu standardów ba
dawczych, jak i - z drugiej strony - dysponowanie wyrafinowanym warszta
tem mogą skłaniać badacza do marginalizowania czy wręcz ignorowania kwe
stii etycznych związanych z prowadzeniem badań naukowych. Dość trudno 
jest ocenić powszechność mniemania, iż spodziewany „pomyślny” rezultat 
badań (czyli potwierdzenie się wysuniętej hipotezy) mógłby zostać „zaprze
paszczony” przez przywiązywanie rzekomo nadmiernej wagi do kwestii etycz
nych. W każdym razie może to prowadzić do kształtowania się postaw afir- 
mowania sukcesu za wszelką cenę w dokonywaniu odkryć naukowych oraz 
traktowania problematyki etycznej jako tematu zastępczego, podejmowane
go zwykle jedynie przez rozmaitych „nieudaczników” (por. Łomnicki, 
1991).

W konsekwencji przyjęcia takiej postawy następuje ugruntowanie się ego
centryzmu badacza, sprowadzające się do poświęcania już nie tylko dobra 
osób badanych, ale i prawdy w imię partykularnie pojmowanych sukcesów 
naukowych: publikacji, awansu, kariery. Niestety, tak się dzieje, że jeżeli raz 
sprzeniewierzymy się wartościom (zwłaszcza bezkarnie), to następne czyny 
tego rodzaju przychodzą nam łatwiej. I nie ma już większego znaczenia, czy 
dla indywidualnej kariery narażamy osoby badane na cierpienie (czyli stres!), 
czy też „naciągamy” wyniki, kamuflując to wyrafinowanym i mało zrozumia
łym dla większości odbiorców aparatem statystycznym...

0 - Konteksty stresu.
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Konflikt wartości typu: „dobro osób badanych 
- dobro badaczy i użytkowników (odbiorców) wiedzy”

Moralno-etyczny wymiar problematyki stresu ujawnia się nie tylko w związ
ku z prowadzeniem badań empirycznych w tym obszarze. Wzmiankowana już 
potencjalna „sprzeczność interesów” badaczy i osób badanych zyskuje bo
wiem jeszcze inny, być może nawet ważniejszy, wymiar - w ramach teoretycz
nej refleksji nad przedmiotem badań może pojawić się pytanie o „moralny 
sens” stresu. Chodzi o moralną ocenę przeżywania stresu i jego rolę w życiu 
jednostki, zwłaszcza w perspektywie rozwoju osobowego (por. zwłaszcza po
jęcia stresu „pozytywnego” i „negatywnego”, np. Z i m b a r d o, 1999). Jed
nocześnie spodziewane korzyści płynące z dogłębnego poznania procesów stre
su i radzenia sobie z nim mogą stać się źródłem konfliktu wartości typu: „dobro 
osób badanych - dobro badaczy i użytkowników (odbiorców) wiedzy”.

Nietrudno bowiem zauważyć, iż zgromadzona dotąd wiedza pozwala na 
wyciąganie wzajemnie wykluczających się wniosków. Niektóre koncepcje 
z kręgu psychologii analitycznej, zwłaszcza C. G. J u n g a (1958), E. E r i k- 
s o n a (1980), K. Dąbrowskiego (1979), a najbardziej wyraziście 
V. E. F r a n k 1 a (1969), czynią ze zdarzeń stresogennych niezbywalny wręcz 
warunek rozwoju osobowego (indywiduacji). Klęska programu „wychowania 
bezstresowego” może niejako potwierdzać intuicje przywołanych teoretyków. 
Tym niemniej psychologowie zajmujący się niesieniem szeroko rozumianej 
pomocy psychologicznej mają pełne ręce roboty z różnymi formami patologii 
jednostkowej i społecznej, będącej następstwem rozmaitych stresujących wy
darzeń w biografiach swoich klientów.

Refleksje końcowe

W odniesieniu do badań nad stresem i radzeniem sobie z nim powiedze
nie: „etyką badacza jest jego metodologia” (por. Poznaniak, 1993), 
nabiera zatem swoistego znaczenia - przyjmowanie naturalistycznej perspek
tywy metodologicznej (czemu skądinąd sprzyja biologiczny wymiar stresu) nie 
wydaje się najwłaściwsze moralnie.

Refleksja etyczna nierzadko bywa traktowana - zwłaszcza w naukach przy
rodniczych - jako w rzeczy samej mało ważny dodatek do badań naukowych, 
swego rodzaju zbędny ornament bądź wręcz praktycznie bezwartościowy su- 
rogat niedostatków myśli teoretycznej i uchybień metodologicznych (por. np. 
Łomnicki, 1991). Tym niemniej pytanie o etykę jest nie tylko pytaniem 
o dobro i zlo, to również, a może przede wszystkim, pytanie o sens. Wyrażam 
głębokie przeświadczenie, iż właśnie moralny aspekt badań psychologicznych 
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nadaje im sens i szczególną wartość. Zapomnienie o kwestiach etycznych może 
więc sprawić, że uzyskane wyniki, mimo iż metodologicznie poprawne, staną 
się jakby mało ważne.

Jednocześnie wszystko wskazuje na to, iż kodyfikacja etycznych aspektów 
badań nad stresem i radzeniem sobie z nim w postaci rozbudowanego, spój
nego i wyczerpującego systemu świadomości etycznej, mogącego z kolei ge
nerować „algorytmy moralnie właściwego postępowania badawczego”, nie jest 
i nie będzie dostępna. W tej sytuacji zasadne wydaje się wysunięcie postulatu 
tworzenia warunków do pielęgnowania i rozwijania indywidualnej wrażliwo
ści moralnej badaczy, poprzez zapewnienie należytego miejsca refleksji etycz
nej w ramach tych badań. Taki „trening moralności” jest wręcz niezbędny.

I na koniec jeszcze jedna uwaga: Patrząc z perspektywy historii nietrudno 
dostrzec, iż przez wiele stuleci myśl psychologiczna oraz myśl etyczna bądź 
stanowiły jedność, bądź wzajemnie przenikały się, ich zaś rozdzielenie, usa
modzielnienie, a czasami wręcz przeciwstawienie jest procesem zapoczątko
wanym w zasadzie dopiero w XIX stuleciu. Może jednak warto wrócić do 
źródeł i skorzystać z tradycyjnych wzorów?
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Zbigniew Spendel

Some Methodological and Ethical Aspects of Psychological research 
on Stress and Coping with It

Summary

Carrying out the research process is conditioned by methodological and ethical (and in the 
field of psychology - also psychological) factors. Among the ethical regulators of the course of 
scientific cognition one can distinguish the ethical consciousness of the research worker (i.e. 
socially accepted system of evaluative, regulative opinions and the so-called meta-opinion or the 
specific deontological code) and his moral sensitiveness (individually differentiated predisposi
tion for direct, intuitive distinguishing between moral good and evil, or the so-called moral sense).

In psychology running academic research is often embroiled in a number of value conflicts, 
in the sphere of research on stress there may particularly appear conflicts of the type; truth-good 
of I he examined persons, good of the examined - good of the examiners and users (receivers) of 
knowledge, truth - good of the examiner. Due to the unavoidable lack of specific algorithms of 
morally appropriate behaviour suitable to be strengthened within the framework of ethical con
sciousness, particular role falls to the moral sensitivity and individual responsibility of the exam
iners dealing with the above mentioned problems. At the same time the complexity of the re
search area being the source of numerous difficulties and problems of the methodological nature, 
may become the factor weakening this sensitivity. That is why preparations for taking up re
search in the field of stress a coping with it should cover not only theoretical and methodological 
studies but also shaping and developing the moral sensitivity of the examiners.
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Zbigniew Spende!

Manche methodologische und ethische Aspekte der psychologischen 
Forschungen über Stress und über das Zurechtkommen mit Stress

Zusammenfassung

Die Durchführung eines Forschungsprozesses ist durch methodologische und ethische Fak
toren (auf dem Gebiet der Psychologie auch psychologische Faktoren) bedingt. Unter ethischen 
Reglern der wissenschaftlichen Erkenntnis unterscheidet man ethisches Bewusstsein des For
schers (d.i. gesellschaftlich anerkanntes System von evaivierenden , regulativen Urteilen und 
sog. Metaurtcilen, also „ausführlicher deontologischer Kodex“) und moralische Empfindlichkeit 
des Forschers (individuell differenzierte Bereitschaft zur direkten, intuitiven Erkennung vom 
ethischen Guten und Bösen, also sog. moraler Sinn).

Auf dem Gebiet der Psychologie wird ein wissenschaftlicher Forschungsprozess in Konflikt 
der Werte hineingezogen. Wenn es um Stress geht, erscheinen folgende Konflikte: „Wahrheit 
oder Wohlergehen (der Befragten)“, „Wohlergehen der Befragten oder Wohlergehen des For
schers und der Wissensrezipienten“, Wahrheit oder Wohlergehen des Forschers“. Da es an ge
nauen „Algorithmen des ethisch richtigen Benehmens“ fehlt, die im ethischen Bewusstsein 
geprägt werden könnten, ist die Rolle der ethischen Empfindlichkeit und der individuellen Ver
antwortung der sich mit bestimmten Problemen befassenden Forscher von besonderer Bedeu
tung. Die Empfindlichkeit kann durch viele, mit der Kompliziertheit des Forschungsraumes ver
bundene Schwierigkeiten und methodologische Probleme abgeschwächt werden. Deswegen 
sollten die sich mit Stressproblematik befassenden Forscher nicht nur theoretisches und metho
dologisches Studium absolvieren, sondern auch auf dem Gebiet der Ethik ausgebildet werden.


