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Streszczenie
Wstęp: Z wykonywaniem pracy w zawodach wysokiego ryzyka związane są poczucie zagrożenia i stres. Celem badań prowadzonych 
w grupie ratowników górniczych od grudnia 2016 r. do maja 2017 r. było określenie związku między tymi zmiennymi. Przyjęto, 
że jakość więzi społecznych ze współpracownikami pełni rolę mediatora zakładanego związku. Materiał i metody: Próba liczyła  
232 ratowników górniczych zatrudnionych w stacjach ratowniczych na terenie Polski. Zagrożenie w pracy określono za pomocą Kwe-
stionariusza poczucia zagrożenia w pracy Mamcarza, do badania poczucia stresu zastosowano Kwestionariusz poczucia stresu Plopy 
i Makarowskiego, a pomiar jakości więzi społecznych przeprowadzono za pomocą Skali więzi społecznych Skarżyńskiej. Wyniki: 
Zaobserwowano ujemny związek pomiędzy poczuciem zagrożenia a poziomem odczuwanego stresu. Poczucie więzi społecznych ze 
współpracownikami pełni rolę mediatora w relacji pomiędzy tymi zmiennymi. Wnioski: Więzi społeczne redukują stres wywołany 
poczuciem zagrożenia i stanowią ważny czynnik wspierający radzenie sobie z negatywnymi emocjami. Uzyskane wyniki pozwalają 
przedstawić praktyczne wytyczne dotyczące przede wszystkim wzmacniania działań adaptacyjnych i integracyjnych w zespołach re-
alizujących zadania w warunkach zagrożenia. Autorki badań zwracają uwagę, że działania te powinny dotyczyć 3 obszarów: adaptacji 
nowych członków grupy, wzmacniania pozytywnych relacji w zespołach i wsparcia w sytuacji traumatycznej w okresie rekonwale-
scencji. Med. Pr. 2019;70(3)
Słowa kluczowe: ryzyko, stres, poczucie zagrożenia, zawody wysokiego ryzyka, więzi społeczne, ratownictwo górnicze

Abstract
Background: Working in high-risk occupations is associated with the feeling of threat and stress. The aim of the research conducted 
from December 2016 to May 2017 was to examine the relationship between these variables in the group of mine rescuers. It was 
assumed that the quality of social ties with co-workers would act as a mediator of the assumed relationship. Material and Methods: 
The sample consisted of 232 mine rescuers employed in emergency stations in Poland. The risk assessment at work was determined 
using Kwestionariusz poczucia zagrożenia w pracy (The Feeling of Threat at Work Questionnaire) by Mamcarz; Kwestionariusz poczucia 
stresu (The Feeling of Stress Questionnaire) by Plopa and Makarowski was used to study the feeling of stress, and the quality of social 
ties was measured using Skala więzi społecznych (The Social Ties Scale) by Skarżyńska. Results: A negative relationship was observed 
between the feeling of threat and the level of the experienced stress. The sense of social ties with co-workers acts as a mediator in 
the relationship between these variables. Conclusions: Social ties reduce stress caused by the feeling of threat, and they are also an 
important factor supporting the coping with negative emotions. The obtained results make it possible to present practical recom-
mendations, aimed mainly at strengthening the adaptation and integration activities in teams carrying out their tasks in hazardous 
conditions. The authors of the study point out that these activities should concern primarily the following 3 areas: the adaptation of 
new members of the group, the strengthening of positive relationships in teams, and support in a traumatic situation during conva-
lescence. Med Pr. 2019;70(3)
Key words: risk, stress, feeling of threat, high-risk jobs, social ties, mining rescue
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WSTĘP

Praca zawodowa – jedna z podstawowych form aktyw-
ności człowieka – jest opisywana przez badaczy z per-
spektywy zarówno jej związku z dobrostanem czło-
wieka, jak i odczuwanego w niej zagrożenia i stre-
su [1−3]. Obecnie większość osób aktywnych za-
wodowo spotyka w swoim środowisku pracy czynni-
ki stresogenne [4], które z jednej strony są uniwersal-
ne, a z drugiej − specyficzne dla określonej profesji [1].  
W przypadku zawodów wysokiego ryzyka, wykonywa-
nych w warunkach zagrożenia zdrowia i życia, są one 
związane głównie z występującymi w środowisku pra-
cy czynnikami natury fizycznej, stawiającymi człowie-
ka w permanentnej lub okresowej sytuacji zagroże- 
nia [5−9].

Według Tomaszewskiego [10] zagrożenie to sytu-
acja, w której istnieje zwiększone prawdopodobień-
stwo utraty cenionej przez człowieka wartości, np. ży-
cia, zdrowia, własności, uprawnień, pozycji społecznej, 
dobrego imienia, własnego dzieła, poglądów, dobrego 
samopoczucia czy samooceny. Osoba obawiająca się 
ewentualnej straty bardziej przeżywa sytuację, w jakiej 
się znajduje. W przypadku prac wykonywanych w nie-
bezpiecznych warunkach fizycznych poczucie zagroże-
nia wiąże się z możliwością utraty zdrowia i życia. Wy-
nika ono także z subiektywnego poczucia braku kon-
troli nad czynnikami środowiskowymi (np. uwarunko-
waniami geologicznymi w kopalniach) oraz przewidy-
waniami i obawami związanymi z możliwością wystą-
pienia wypadku w miejscu pracy czy z wyobrażeniem 
jego skutków. Główne wymiary sytuacji zagrożenia to 
rodzaj straty (utrata życia, kalectwo), rodzaj zdarzenia 
lub stan, który powoduje stratę w sposób bezpośredni 
lub pośredni (wypadek, praca w szkodliwym dla zdro-
wia środowisku), stopień przewidywalności zdarzeń lub 
stanów będących przyczyną ewentualnej straty (nagłość 
ich wystąpienia) oraz możliwość kontrolowania tych 
zdarzeń lub stanów przez konkretną osobę.

Według Mamcarza [8] poczucie zagrożenia to prze-
żywanie/doświadczanie obaw związanych ze skutkami 
potencjalnych lub realnych niebezpieczeństw. Poczucie 
to zostaje wywołane przez obraz poznawczo-wyobraże-
niowy wygenerowany przez człowieka w konkretnych 
okolicznościach. Obraz ten powstaje w sytuacji związanej  
z danym środowiskiem pracy, percepcji jego przestrze-
ni oraz występujących w nim obiektów. Człowiek po-
strzega całość środowiska i wychwytuje w nim obiek-
ty, którym nadaje na podstawie wiedzy i wcześniejszych 
doświadczeń cechy elementów zagrażających. Poczucie 

zagrożenia może być analizowane z uwzględnieniem  
3 następujących wymiarów:
1. Dyskomfort wewnętrzny związany z antycypacją 

możliwych zagrożeń, obawą o mogące wystąpić sy-
tuacje niebezpieczne (np. pożar), które wywołują ta-
kie odczucia pracowników jak wewnętrzny niepokój 
oraz lęk przed konsekwencjami tych niebezpiecz-
nych zdarzeń.

2. Obawy o aktualne zagrożenia, realnie występujące 
w codziennych warunkach pracy (np. ciągłe przeby-
wanie w otoczeniu pracujących urządzeń w ruchu), 
które są związane z poczuciem niepokoju wynika-
jącym z wykonywania pracy w niebezpiecznym – za-
grażającym zdrowiu i życiu pracownika – środowisku.

3. Dążenie do uniknięcia zagrożenia, które obejmu-
je działania na poziomie behawioralnym, związa-
ne z czynnościami kontrolnymi i zaniechaniem ry-
zykownych działań podczas pracy, oraz procesy po-
znawcze, takie jak wzmożona obserwacja i analiza 
sytuacji pracy (np. konieczność ciągłej, wzmożonej 
uwagi w obliczu występujących w środowisku pracy 
zagrożeń natury fizycznej) [6].
Pierwotne znaczenie poczucia zagrożenia dla odczu-

wanego przez człowieka stresu zakłada jego transakcyj-
ne ujęcie, co szczególnie podkreśla poznawczo-trans-
akcyjna koncepcja stresu Lazarusa i Folkman [11].  
W koncepcji tej stres jest rozumiany jako dynamiczna 
relacja pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. Jednost-
ka i otoczenie wpływają na siebie nawzajem, więc rela-
cja ulega ciągłym zmianom. O uznaniu danej transak-
cji za stresową decyduje subiektywna ocena poznawcza 
(pierwotna i wtórna) dokonana przez uczestnika relacji. 
Jeśli zostaje ona oceniona jako obciążająca lub przekra-
czająca zasoby jednostki i zagrażająca jej dobrostanowi,  
a w efekcie wymagająca wysiłku adaptacyjnego, jest 
przez jednostkę uznawana za sytuację stresującą. 

Procesy oceny poznawczej obejmują ocenę relacji 
człowiek−środowisko pod kątem zagrożenia i szkodli-
wości w odniesieniu do zagrożonych w danym momen-
cie wartości (ocena pierwotna) oraz możliwości działa-
nia (ocena wtórna). Ocenę pierwotną i wtórną współ-
tworzą czynniki natury fizjologicznej, psychologicznej  
i społecznej. W płaszczyźnie fizjologicznej są to predys-
pozycje wyznaczane czynnikami genetycznymi, prena-
talnymi i neurohormonalno-immunologicznymi. Pre-
dyspozycje psychologiczne są współtworzone przez 
zmienne osobowościowe, sposoby radzenia sobie ze 
stresem, hierarchię potrzeb, systemy przekonań, cenio-
ne wartości, inteligencję, doświadczenie, socjalizację itp. 
Społeczno-kulturowe wyznaczniki obejmują system war-



Poczucie zagrożenia a stres – mediująca rola więzi społecznych 3Nr 3

tości kulturowych, normy społeczne, grupy odniesie-
nia, takie jak rodzina i współpracownicy, oraz związane 
z nimi wsparcie społeczne [12]. 

Badacze podkreślają [12−14], że holistyczne rozu-
mienie procesu stresowego wymaga szczególnego po-
traktowania tzw. zmiennych pośredniczących między 
wydarzeniami potencjalnie stresowymi a pojawieniem 
się reakcji stresowej. Ponadto transakcyjna analiza te-
go procesu zwraca uwagę na konieczność uwzględnie-
nia złożoności i wielowymiarowości doświadczane-
go stresu, który w odmienny sposób może determino-
wać funkcjonowanie jednostki w różnych okoliczno-
ściach. Poradzenie sobie z jedną trudną sytuacją może 
powodować adaptację w tym zakresie funkcjonowania,  
a jednocześnie prowadzić do zwiększenia podatności na 
stres w innych sferach [12]. Dotyczy to przede wszyst-
kim osób, które są narażone na cykliczne lub długo-
trwałe przebywanie w sytuacjach, w których występu-
ją tzw. obiektywne czynniki stresowe (np. związane ze 
specyfiką warunków pracy).

Badania dotyczące poczucia zagrożenia i stresu wśród 
przedstawicieli zawodów wysokiego ryzyka dotyczyły 
pilotów [14], mechaników lotniczych [15], strażaków, 
górników, policjantów, ratowników medycznych [5−9], 
funkcjonariuszy straży granicznej [7] i narażonych na 
kontakt z substancjami łatwopalnymi pracowników za-
kładów przemysłowych [6]. W badaniach tych poszuki-
wano m.in. zmiennych mogących odgrywać istotną ro-
lę w łagodzeniu odczuwanych skutków stresu, którym 
można przypisać zarówno podmiotowy, jak i organi-
zacyjny charakter. Zmienną, która nie była dotychczas 
analizowana z perspektywy mediatora relacji pomiędzy 
poczuciem zagrożenia a odczuwanym stresem, jest po-
czucie więzi ze współpracownikami. 

Chociaż w badaniach dotyczących stresu zawodo-
wego wielokrotnie podkreślano znaczenie relacji ze 
współpracownikami i przełożonymi [12,16], nie anali-
zowano jej jako czynnika mogącego mieć istotny zwią-
zek z bezpieczeństwem pracy, z ochroną takich zaso-
bów jak zdrowie i życie, a w efekcie – z doświadczanym 
stresem zawodowym. Relacja ze współpracownikami  
i przełożonymi wydaje się szczególnie ważna w pracach 
wykonywanych w warunkach zagrożenia, w których 
przypadku zasada współdziałania i współodpowiedzial-
ności za innych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia 
wykonywanych zadań. Przykładem jest zawód ratowni-
ka górniczego.

Zawód ratownika górniczego należy do profesji 
trudnych i niebezpiecznych, w których niesienie pomo-
cy drugiemu człowiekowi, znajdującemu się w sytuacji 

zagrożenia, wiąże się z narażeniem własnych najcen-
niejszych zasobów. Wynika to z konieczności udziału 
ratowników w zdarzeniach silnie obciążających w wy-
miarze fizycznym (zawód wysoce urazogenny) i psy-
chicznym (stres traumatyczny) [17,18]. Klasyfikacja ry-
zyka górniczego jest przedstawiana w 3 kategoriach: ak-
ceptowanego, tolerowanego i nietolerowanego. Działa-
nia ratownicze w razie wyższej konieczności (w sytu-
acji katastrof) są prowadzone w granicach ryzyka nie-
dopuszczalnego [18].

Zagrożenia związane z wykonywaniem tej pracy 
wiążą się m.in. z narażeniem na:
 ■ pracę w szkodliwych, nieprzewidywalnych warun-

kach i gwałtownie zmieniających się okolicznościach, 
z możliwością uaktywnienia się różnych czynników 
ryzyka, przy dużym wysiłku fizycznym;

 ■ aktywne uczestniczenie w zdarzeniach, w których 
czynności są wykonywane pod stałą groźbą pogor-
szenia się warunków przebiegu akcji, co generuje  
i zwiększa odczuwanie stresu [19].
Najmniejszą komórką organizacyjną w ratownic-

twie górniczym jest 5-osobowy zastęp, w którego skład 
wchodzą zastępowy oraz 4 ratowników (1 z nich peł-
ni funkcję zastępcy zastępowego). Jest to grupa, któ-
rej celem jest wspólne wykonywanie czynności w ra-
mach prowadzonej akcji. W ratowniczych zastępach 
górniczych dba się o to, aby grupa miała stały skład, 
jej członkowie razem uczestniczą w szkoleniach i ak-
cjach ratowniczych, pełnią wspólne wielodniowe dyżu-
ry, podczas których są skoszarowani. W trakcie wyko-
nywania czynności ratowniczych zastęp jest niepodziel-
ny, co oznacza, że pracuje w jednym miejscu, a wszyscy 
jego członkowie pozostają w zasięgu wzroku. Ratowni-
cy są zobowiązani do ciągłej wzajemnej obserwacji oraz 
uważności wobec otoczenia zewnętrznego, co stanowi 
gwarancję bezpieczeństwa na poziomie indywidual-
nym i grupowym. Członkowie zastępu działają zgod-
nie z zasadą „jeden za wszystkich, wszyscy za jedne- 
go” [19,20].

Analizując określone przez Jachera [21] czynniki 
więziotwórcze w środowisku pracy, można zauważyć, 
że wszystkie one występują w pracy ratowniczej:
 ■ poczucie związania z zespołem – w przypadku ra-

towników górniczych praca zespołowa jest podsta-
wą wszelkich działań;

 ■ wzajemne zżycie w zespole – skoszarowanie, przy-
należność do zastępu, stałość grupy, praca zes- 
połowa;

 ■ wzajemna sympatia – szacunek dla wzajemnej pra-
cy i zaangażowania, docenianie zaangażowania na 



M. Stasiła-Sieradzka, E. Turska4 Nr 3

rzecz innych członków zastępu, a także ratowa- 
nych osób; 

 ■ chęć współdziałania – doskonalenie się w efektyw-
nej pracy zastępu, który musi działać jak jeden or-
ganizm, dostrzeganie znaczenia współpracy dla po-
wodzenia akcji ratunkowej; 

 ■ wzajemne zaufanie –  świadomość zależności wła-
snego bezpieczeństwa od innych członków zastępu; 

 ■ poczucie bezpieczeństwa – oparte na niezawodno-
ści kolektywnych działań zastępu;

 ■ akceptacja lidera/przełożonego jako opiekuna dba-
jącego o bezpieczeństwo wszystkich członków za-
stępu, integrującego jego pracę.
Na podstawie powyższych założeń wynikających 

z przeglądu literatury przedmiotu oraz uwzględniając 
specyfikę pracy ratowników górniczych w badaniach 
własnych przedstawionych przez autorki w niniejszym 
artykule, przyjęto, że:
 ■ praca ratowników górniczych ma charakter streso-

genny, przebiega w warunkach, które obiektywnie 
oceniane są jako zagrażające zdrowiu i życiu; 

 ■ praca ma charakter zespołowy, a jej skuteczność opie-
ra się na zaufaniu i współdziałaniu, którego podsta- 
wą jest jakość więzi pomiędzy członkami zastępu;

 ■ relacja pomiędzy odczuwanym poczuciem zagro-
żenia a stresem może być mediowana przez jakość 
więzi pomiędzy ratownikami.
Analizy wyników badań dotyczących związku po-

między poczuciem zagrożenia i odczuwanym stresem 
podkreślają rolę relacji ze współpracownikami i prze-
łożonymi [12,16], ale nie eksponują jej jako ważne-
go mediatora tej relacji. Tymczasem więzi wydają się 
szczególnie istotne w pracach, w których zasada współ-
działania i współodpowiedzialności za innych ma zna-
czenie dla powodzenia wykonywanych zadań. Dlate-
go celem badań prowadzonych przez autorki niniej-
szego artykułu była próba rozpoznania roli więzi spo-
łecznych jako mediatora związku pomiędzy poczuciem 
zagrożenia a stresem odczuwanym przez ratowników 
górniczych.

Postawiono następujące pytania badawcze:
 ■ Czy istnieje związek pomiędzy poczuciem zagroże-

nia związanym z obawą o potencjalne zagrożenie, 
aktualne zagrożenia i dążeniem do uniknięcia za-
grożenia a odczuwanym stresem w obszarze do-
świadczanego napięcia emocjonalnego, stresu in-
trapsychicznego oraz stresu zewnętrznego? 

 ■ Czy jakość więzi społecznych ze współpracownika-
mi pełni rolę mediatora związku pomiędzy poczu-
ciem zagrożenia a odczuwanym stresem?

Przyjęto następujące hipotezy badawcze:
 ■ H1: Istnieje związek pomiędzy poczuciem zagroże-

nia a odczuwanym stresem. Im wyższe jest poczucie 
zagrożenia związane z obawą o zagrożenie poten-
cjalne, aktualne, i dążeniem do uniknięcia zagro-
żenia, tym silniej odczuwany jest stres w obszarze 
doświadczanego napięcia emocjonalnego, stresu in-
trapsychicznego oraz zewnętrznego.

 ■ H2:  Jakość więzi między współpracownikami peł-
ni rolę mediatora związku pomiędzy poczuciem za-
grożenia a odczuwanym stresem.

MATERIAŁ I METODY

Próba badawcza
Dobór do grupy badawczej miał charakter celowy. Ba-
danymi byli ratownicy górniczy (N  =  232) zatrudnie-
ni w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.  
w Bytomiu (akcje ratownicze na terenie kopalń wę-
gla kamiennego), w Oddziale Jednostce Ratownic-
twa Górniczo-Hutniczego w Lubinie (akcje ratowni-
cze w ramach działań KGHM Polska Miedź S.A.) oraz 
ratownicy Oddziału Ratowniczej Stacji Górnictwa 
Otworowego w Krakowie (akcje ratownicze w ramach  
działań Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownic- 
twa S.A.). Badania prowadzono od grudnia 2016 r. do 
maja 2017 r.

Metody
Zagrożenie zostało ocenione za pomocą Kwestionariu-
sza poczucia zagrożenia w pracy Mamcarza [8]. Kwe-
stionariusz służy do pomiaru poczucia zagrożenia rozu-
mianego jako przeżywanie obaw związanych ze skutka-
mi aktualnych/potencjalnych niebezpieczeństw w miej-
scu pracy. Zawiera 54 twierdzenia. Badani ustosunkowu- 
ją się do nich przy użyciu skali Likerta, w której 1 oznacza 
„nigdy”, a 5 − „bardzo często”. 

Skala służy do badania 3 wymiarów zagrożenia (w na- 
wiasach podano wskaźniki rzetelności uzyskane przez 
autora narzędzia):
1. Dyskomfortu wewnętrznego związanego z obawą  

o potencjalne zagrożenia (α = 0,94).
2. Obawy o aktualne zagrożenia (α = 0,90).
3. Dążenia do uniknięcia zagrożenia (α = 0,70).

Wskaźnik rzetelności dla całej skali stanowiącej su-
mę 3 wymienionych wymiarów wyniósł α = 0,76.

Poczucie stresu odczuwanego przez respondentów 
zostało zbadane za pomocą Kwestionariusza poczucia 
stresu Plopy i Makarowskiego [12]. Narzędzie zawiera 
27 pytań wchodzących w zakres 3 badanych wymiarów 
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(w nawiasach podano wskaźniki rzetelności uzyskane 
przez autorów narzędzia):
1. Napięcie emocjonalne − pojawia się na skutek nad-

miernej nerwowości czy poczucia niepokoju. Mo-
że występować w przypadku trudności z relaksacją. 
Utrzymywanie się tego czynnika na wysokim po-
ziomie jest często źródłem nadmiernej drażliwości 
w relacjach z innymi osobami. Napięcie emocjonal-
ne wiąże się z niechęcią do podejmowania nowych 
działań, permanentnym zmęczeniem i brakiem sił 
bez wyraźnej przyczyny (α = 0,81).

2. Stres zewnętrzny − doświadczany jest w sytuacjach, 
kiedy trudność zadania postawionego przed jed-
nostką przewyższa jej możliwości, zasoby i umiejęt-
ności niezbędne do jego wykonania, w czego efek-
cie narastają w niej frustracja i zmęczenie. Pojawia 
się także w następstwie poczucia niesprawiedliwego 
oceniania przez innych w rozmaitych kontekstach 
społecznych (praca, dom), któremu towarzyszą bez-
radność i wyczerpanie powstające w efekcie obrony 
własnych racji (α = 0,72).

3. Stres intrapsychiczny − wynika z braku umiejętności 
radzenia sobie z własnymi przeżyciami wewnętrz-
nymi. Ciągłe rozpamiętywanie przeżyć z przeszłości 
skutkuje poczuciem samotności i niepokoju. Myśle-
nie o przyszłości wiąże się natomiast z obawami, re-
zygnacją i pesymizmem w stosunku do siebie i do 
świata (α = 0,69).
Badani udzielali odpowiedzi, korzystając z 5-stop-

niowej skali Likerta: „prawda”, „raczej prawda”, „trudno 
powiedzieć”, „raczej nieprawda”, „nieprawda”. 

Pomiaru jakości więzi dokonano za pomocą Ska-
li więzi społecznych Skarżyńskiej [22]. Skala zawiera  
56 pozycji: 3 z nich potwierdzają dobrą jakość i/lub licz-
bę kontaktów z ludźmi, a 3 im zaprzeczają. Osoba ba-
dana decyduje o stopniu zgodności z danym twierdze-
niem na 5-stopniowej skali Likerta: od 1 – „zdecydowa-
nie tak” do 5 – „zdecydowanie nie”. Wynikiem ogólnym 
skali (po odwróceniu skal twierdzeń sformułowanych  
w postaci negatywnej) jest średnia ocena wszystkich po-
zycji zawierająca się w przedziale 1−5. Im wyższa ocena, 
tym większa liczba i lepsza jakość więzi społecznych. 
Badane osoby poproszono o określenie stopnia satys-
fakcji z więzi w odniesieniu do osób, z którymi pracują. 
Wskaźnik rzetelności uzyskany przez autorkę narzędzia 
wyniósł α = 0,68, wskaźnik rzetelności w badaniach au-
torek niniejszego artykułu to α = 0,75.

Na zastosowanie w prezentowanych badaniach po-
wyższych narzędzi uzyskano zgody ich autorów.

WYNIKI

Analizę wyników badań przeprowadzono z wykorzy-
staniem pakietu IBM SPSS Statistics wersja 25. W tabe-
li 1 przedstawiono statystyki opisowe badanych zmien-
nych oraz wskaźniki rzetelności wszystkich zastosowa-
nych w niniejszym badaniu skal (α Cronbacha) uzyska-
ne przez jego autorki w odniesieniu do prezentowanej 
próby ratowników górniczych. 

Założenie o normalności rozkładu testowano za po-
mocą testu Kołmogorowa-Smirnowa (K-S). Wykazano, 
że tylko rozkład zmiennej „dążenie do unikania zagroże-

Tabela 1. Statystyki opisowe badanych zmiennych oraz rzetelność skal w badaniach prowadzonych w grupie ratowników górniczych  
(N = 232) od grudnia 2016 r. do maja 2017 r.
Table 1. Descriptive statistics of the examined variables and reliability estimates for the scales employed in the research conducted  
in a group of mine rescuers (N = 232) from December 2016 to May 2017

Zmienna
Variable M SD Min. Maks.

Max
α Cronbacha
Cronbach’s α

Poczucie zagrożenia (ogółem) / Feeling of threat (total) 82,37 22,00 54,0 164,0 0,95

Obawa o aktualne zagrożenia / Fear of current threats (dangers) 24,45 7,17 12,0 50,0 0,91

Dążenie do uniknięcia zagrożenia / Threat avoidance 15,13 3,89 6,0 26,0 0,74

Dyskomfort wewnętrzny związany z obawą o potencjalne 
zagrożenia / Discomfort related to the fear of potential threats (dangers) 52,78 14,67 36,0 108,0 0,99

Poczucie stresu (ogółem) / Perceived stress (total) 44,56 12,63 21,0 72,0 0,91

Napięcie emocjonalne / Emotional tension 14,63 4,99 7,0 28,0 0,73

Stres zewnętrzny / External stress 12,54 4,14 6,0 25,0 0,77

Stres intrapsychiczny / Intrapsychic stress 14,01 4,41 7,0 24,0 0,73

Jakość więzi społecznych / Quality of social ties 22,29 4,28 11,0 30,0 0,75
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nia” jest zbliżony do rozkładu normalnego (K-S = 0,76, 
p > 0,05), a rozkłady pozostałych zmiennych znacząco 
od niego odbiegają. Do zweryfikowania hipotez zasto-
sowano więc nieparametryczny test ρ Spearmana sta-
nowiący odpowiednik współczynnika korelacji liniowej 
Pearsona. 

Uzyskane wyniki (tabela 2) dowodzą, że istnieje sta-
tystycznie istotny związek pomiędzy poczuciem zagro-
żenia a odczuwanym stresem: korelacja jest dodatnia  
i umiarkowana (ρ = 0,49, p < 0,01). Ponadto wszystkie 
pozostałe korelacje pomiędzy poszczególnymi wymia-
rami poczucia zagrożenia (obawa o potencjalne zagro-
żenie, aktualne zagrożenie, dążenie do uniknięcia za-
grożenia) i badanymi wymiarami stresu (stres w obsza-
rze doświadczanego napięcia emocjonalnego, intrapsy-
chiczny, zewnętrzny) są istotne i dodatnie, chociaż mają 
różną siłę (tabela 2). Przeprowadzone analizy pozwalają 
na przyjęcie hipotezy H1.

W celu potwierdzenia hipotezy H2, zakładającej po-
średniczącą rolę jakości więzi w relacji między poczuciem 
zagrożenia a poczuciem stresu, przeprowadzono anali-
zę mediacji uzupełnioną wynikiem testu Sobela. Analiza 
została przeprowadzona w 3 krokach, zgodnie z podej- 
ściem zaproponowanym przez Barona i Kenny’ego [23]. 

W 1. kroku potwierdzono bezpośrednią zależność po-
czucia zagrożenia i poczucia stresu – wykazano, że model 
regresji był dobrze dopasowany do danych (F(1, 230) = 
= 81,35, p < 0,001) i wskazywał, że im wyższe jest po-

czucie zagrożenia, tym silniejszy doświadczany stres 
(β = 0,511, p < 0,001). 

W 2. kroku testowano relację między zmienną nie-
zależną określającą poczucie zagrożenia a mediatorem 
określającym jakość więzi ze współpracownikami. Wy-
kazano, że model był dobrze dopasowany do danych 
(F(1, 231)  =  18,090, p  <  0,001), a relacja była istotna  
i ujemna (β = −0,269, p < 0,001). Oznacza to, że im sil-
niejsze są więzi, tym mniejsze jest poczucie zagrożenia. 

Model uwzględniający jednocześnie mediator i zmien- 
ną niezależną  był także dobrze dopasowany do danych 
(F(2, 229)  =  57,423, p  <  0,001). W przeprowadzonych 
analizach wykazano, że rola zmiennej niezależnej w prze-
widywaniu wyniku testu zmalała, ale pozostała istotna 
(β = 0,435, p < 0,001), a mediator był istotnie i ujemnie 
powiązany ze zmienną zależną (β = −0,280, p < 0,001). 

Wynik wskazujący na częściową mediację jakości wię-
zi ze współpracownikami został potwierdzony wynikiem 
testu Sobela, który był istotny statystycznie (Z = 2,22, 
p = 0,026). 

Wyniki przeprowadzonej mediacji zaprezentowano 
w tabeli 3 oraz na rycinie 1.

OMÓWIENIE 

Praca jest jedną z najbardziej zorganizowanych form 
działania zbiorowego opartego na budowaniu więzi 
społecznych, które mogą istotnie wpływać na poziom 

Tabela 2. Korelacje między badanymi zmiennymi w badaniach prowadzonych w grupie ratowników górniczych (N = 232) 
od grudnia 2016 r. do maja 2017 r.
Table 2. Correlations between the variables examined in the research conducted in a group of mine rescuers (N = 232)  
from December 2016 to May 2017

Zmienna
Variable

Korelacja Spearmana
Spearman’s correlation

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poczucie zagrożenia (ogółem) / Feeling of threat (total) 0,49** 0,49** 0,52** 0,40** −0,29**

Obawa o aktualne zagrożenia / Fear of current threats 
(dangers)

Dążenie do uniknięcia zagrożenia / Threat avoidance 

Dyskomfort wewnętrzny związany z obawą o potencjalne 
zagrożenia / Discomfort related to the fear of potential 
threats (dangers) 

Poczucie stresu (ogółem) / Perceived stress (total) 0,49** 0,34** 0,53** 0,19** –0,41**

Napięcie emocjonalne / Emotional tension

Stres zewnętrzny / External stress 

Stres intrapsychiczny / Intrapsychic stress

Jakość więzi społecznych / Quality of social ties

** p < 0,01.
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odczuwanego przez człowieka stresu. Ma to szczególne 
znaczenie w zawodach realizowanych w warunkach za-
grożenia zdrowia i życia, w których przypadku współ-
działanie jest podstawą efektywnego i bezpiecznego 
wykonywania powierzonego zadania [1,3,5−9].

Zgodnie z hipotezami H1 i H2 w grupie badanych 
ratowników górniczych poczucie zagrożenia i poziom 
odczuwanego stresu były ujemnie związane z jakością 
więzi między pracownikami. Poczucie więzi pełni rolę 
mediatora w relacji pomiędzy tymi zmiennymi.

Wyniki badań dotyczących osób pracujących w wa-
runkach zagrożenia wskazują, że ich bezpieczeństwo jest 
związane z poczuciem więzi m.in. dlatego, że podczas 
prowadzonych akcji życie każdego uczestnika istotnie 
zależy od pozostałych członków zespołu [17,24−28]. 

Ponadto wśród ratowników górniczych, podobnie jak 
w innych formacjach (wojsko, policja, straż granicz-
na), sieć społecznego wsparcia może łagodzić silne, ne-
gatywne emocje doświadczane podczas akcji ratow-
niczych. Wsparcie i więzi społeczne redukują napię-
cie wywołane aktualną sytuacją, stanowią także waż-
ny czynnik wspierający radzenie sobie z negatywnymi 
emocjami po zakończeniu akcji ratowniczych czy bojo-
wych [17,28].

Wyniki zaprezentowanych w artykule badań oraz do-
niesienia formułowane przez innych badaczy [17,24−30] 
pozwalają przedstawić praktyczne implikacje wskazu-
jące na znaczenie podejmowania działań adaptacyj-
nych i integracyjnych w zespołach realizujących zadania  
w warunkach zagrożenia. Autorzy badań zwracają uwa-

Tabela 3. Wartości współczynników β dla modelu mediacyjnego ze zmienną niezależną – poczucie zagrożenia, zmienną zależną – 
poczucie stresu oraz mediatora – jakość więzi społecznych w badaniach prowadzonych w grupie ratowników górniczych (N = 232) 
od grudnia 2016 r. do maja 2017 r.
Table 3. Values of β coefficients for the mediation model with an independent variable – the sense of threat, a dependent variable –  
the sense of stress and mediator – the quality of social ties in the research conducted in a group of mine rescuers (N = 232)  
from December 2016 to May 2017

Ścieżka
Path β p

A −0,269 < 0,001

B −0,398 < 0,001

C 0,511 < 0,001

C’ 0,435 < 0,001

test Sobela / Sobel test Z = 2,22, p = 0,026

A − Relacja zmiennej niezależnej z mediatorem / relation of an independent variable with a mediator.
B − Relacja mediatora ze zmienną zależną / relation of a mediator with a dependent variable.
C – Relacja zmiennej niezależnej ze zmienną zależną / relation of an independent variable with a dependent variable.
C’− Relacja zmiennej niezależnej i mediatora ze zmienną zależną / relation of an independent variable and a mediator with a dependent variable.

*** p < 0,001. 
Objaśnienia jak w tabeli 3 / Explanations as in Table 3.

Rycina 1. Model mediacji dla poczucia zagrożenia i poczucia stresu oraz mediatora: jakość więzi społecznych w badaniach 
prowadzonych w grupie ratowników górniczych (N = 232) od grudnia 2016 r. do maja 2017 r.
Figure 1. A mediation model for the feeling of threat and the feeling of stress, and the mediator: the quality of social ties in the research 
conducted in a group of mine rescuers (N = 232) from December 2016 to May 2017

Poczucie zagrożenia
Feeling of threat

C = 0,511***
C’ = 0,435***

B = –0,398***A = –0,269***

Jakość więzi społecznych
Quality of social ties

Poczucie stresu
Perceived stress



M. Stasiła-Sieradzka, E. Turska8 Nr 3

gę, że działania te powinny dotyczyć zasadniczo 3 ob- 
szarów: adaptacji nowych członków grupy, wzmacnia-
nia relacji w zespołach oraz wsparcia w sytuacji trauma-
tycznej w okresie rekonwalescencji.

Działania na rzecz budowania i wzmacnia więzi 
mają szczególnie istotne znaczenie dla nowych człon-
ków takich zespołów. Jak podkreślają Figley i Nash [24], 
osoby nowe, włączone do działań zespołu, początkowo 
odczuwają silny stres z uwagi na słabą więź z pozosta-
łymi członkami grupy zadaniowej. Poprawne relacje 
w grupie, wzajemne zaufanie i wsparcie redukują stres 
związany z zagrożeniami [17,19,28]. Nie mniej istotne 
jest znaczenie więzi społecznych dla łagodzenia skut-
ków stresu traumatycznego: ich brak wskazywany jest 
jako 1 z 10 najważniejszych czynników ryzyka wystą-
pienia jego objawów [17,19,28]. Więzi społeczne odgry-
wają więc istotną rolę w redukowaniu stresu odczuwa-
nego w obliczu zagrożenia, są również podstawą budo-
wania działań interwencyjnych związanych z udziałem 
w zdarzeniach traumatycznych, co ma szczególne zna-
czenie w kształtowaniu standardów pomocy psycholo-
gicznej dla przedstawicieli zawodów ratowniczych.

WNIOSKI

Uzyskane wyniki pozwoliły na potwierdzenie zakła-
danych przez badaczki hipotez. Wykazano, że w gru-
pie ratowników górniczych istnieje dodatnia korelacja 
pomiędzy poczuciem zagrożenia i odczuwanym stre-
sem oraz wskazano mediującą rolę jakości więzi spo-
łecznych osłabiających siłę związku pomiędzy badany-
mi zmiennymi.

Zasadniczym ograniczeniem badań był celowy do-
bór do grupy badawczej. Uczestniczyli w nich ratowni-
cy górniczy, a więc przedstawiciele tylko jednego z wie-
lu zawodów ratowniczych, w których współdziałanie 
stanowi z jednej strony istotny wymiar skuteczności  
i efektywności pracy, z drugiej – ważny zasób chroniący 
przed poczuciem zagrożenia i stresem. Potwierdzenie 
znaczenia mediującej roli więzi społecznych ze współ-
pracownikami dla relacji pomiędzy poczuciem zagro-
żenia a stresem wymaga przeprowadzenia badań wśród 
przedstawicieli innych grup ratowniczych. Obecnie au-
torki prowadzą badania obejmujące także ratowników 
morskich i medycznych oraz strażaków.

Implikacje praktyczne wynikające z zaprezento-
wanych badań mogą znaleźć zastosowanie w projek-
tach interwencyjnych adresowanych do przedstawicieli 
wszystkich zawodów ratowniczych. Szczególnie ważne 
są następujące działania:

 ■ monitorowanie jakości więzi na etapie adaptacji no-
wych ratowników (wsparcie adaptacyjne poprzez 
wyznaczenie opiekuna, psychologiczna pomoc na 
etapie adaptacji i rozpoczynania pracy), działania 
na rzecz integracji nowych lub modyfikowanych ze-
społów;

 ■ ciągła dbałość o integralność zastępów ratowni- 
czych i monitorowanie jakości więzi społecznych (ja-
ko stały element interwencji psychologicznej prze- 
ciwdziałającej rozwojowi konfliktów) oraz działania 
na rzecz ich rozwijania poprzez różne formy inte-
gracji na poziomie zawodowym i pozazawodowym 
[29−32];

 ■ prowadzenie szkoleń dotyczących skutków przeży-
wanego w pracy ratownika stresu oraz sposobów ra-
dzenia sobie z nim z uwzględnieniem roli więzi spo-
łecznych [33]; 

 ■ dbanie o dostępność wsparcia społecznego (terapia 
psychologiczna, tworzenie grup wsparcia) i orga-
nizacyjnego, szczególnie w przypadku poniesienia 
szkody w trakcie prowadzonej akcji czy udziału w sy- 
tuacjach traumatycznych [34−37].
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