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WPROWADZENIE
Studenci, ze względu na 
okoliczności życia, w których się 
znajdują, często odczuwają stres. 
System edukacji wyższej oraz 
obawy związane z trudnościami 
znalezienia pracy w przyszłym 
zawodzie mogą niewątpliwie być 
powodem jego nasilenia. Napięcie 
wywołane długotrwałym stresem 
może być utrudnieniem                
w normalnym funkcjonowaniu 
człowieka. Aby tego uniknąć, 
każda osoba stosuje rozmaite 
strategie radzenia sobie  w takich 
sytuacjach.

CEL BADANIA
Każdy indywidualnie dobiera              
z jakich strategii radzenia sobie 
skorzysta w sytuacjach trudnych 
- stresujących. Z tego powodu 
badanie jest próbą sprawdzenia 
10 hipotez dotyczących kierunku 
opisywanych zmiennych oraz 
związków między sposobem 
radzenia sobie ze stresem wraz   
z poziomem samoregulacji             
i poczuciem własnej skuteczności 
studentów w zależności od 
narodowości i roku studiów.

PROCEDURA

Badanie zostało przeprowadzone w formie badania internetowego 
(przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej) w salach zajęciowych na 
uniwersytetach w Walencji oraz w Warszawie. 

KONKLUZJE
Poziom poczucia własnej skuteczności i samoregulacji oraz wybór 
strategii radzenia sobie ze stresem ma związek z płcią, narodowością, 
wiekiem oraz wielokrotnym nastawieniem na sytuację stresującą. 
Ponadto, sposoby radzenia sobie ze stresem (stosowanych strategii) 
mają związek z poziomem samoregulacji i poczuciem własnej 
skuteczności.

Zaproponowano kontynuację dalszych badań w kilku wariantach:                  
z uwzględnieniem innej grupy badawczej, aby sprawdzić czy związki 
pojawiają się tylko w grupie studentów oraz by odpowiedzieć na pytanie 
jak wyglądałyby wyniki u osób żyjących w stałym stresie, ale 
związanym z innym kontekstem, np. związanym z trudną pracą. Cenne 
byłoby również znalezienie odpowiedzi na pytanie czy różnice te będą 
pojawiać się wśród osób z tej samej klasy typologicznej państw, np. 
porównując Polaków do Węgrów, a Hiszpanów do Francuzów.

BIBLIOGRAFIA

GŁÓWNE WYNIKI
Poczucie własnej skuteczności, poziom samoregulacji oraz wybór 
strategii radzenia sobie ze stresem mają związek z płcią,                               
wiekiem oraz narodowością. Co więcej im wyższe poczucie własnej 
skuteczności, tym częstszy dobór korzystnych strategii radzenia                    
sobie ze stresem, a także im wyższy poziom samoregulacji tym 
częstszy dobór strategii adaptacyjnych i tym rzadszy dobór nie                      
adaptacyjnych strategii radzenia sobie ze stresem.                          

Pozostałe hipotezy potwierdziły, iż poczucie własnej skuteczności jest 
wyższe w grupie mężczyzn niż w grupie kobiet. Natomiast,  kobiety 
częściej od mężczyzn wybierają korzystne metody regulacji stresu               
i mają wyższy poziom umiejętności samoregulacji. 
Poziom umiejętności samoregulacyjnych jest wyższy wśród studentów 
hiszpańskich niż wśród studentów polskich uczelni. Co więcej, studenci 
hiszpańskich uczelni częściej wybierają adaptacyjne strategie radzenia 
sobie ze stresem, podczas gdy ci studiujący w Polsce, częściej 
korzystają ze strategii nieadaptacyjnych.
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STRATEGIE COPE
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Narzędzie badawcze dostępne na 
stronie: 
tiny.cc/psychology2019
➔ General Self-Efficacy Scale,
➔ Self Regulation Formative 

Questionnaire,
➔ COPE Inventory
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