
ObecnoúÊ innych ludzi, ich pomoc i bliskoúÊ sprzyja dobremu samopo-
czuciu, zdrowiu, radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Wydaje siÍ to prawdπ
oczywistπ, przekazywanπ z pokolenia na pokolenie. Badania psychologiczne
w tym zakresie pokaza≥y, øe wiedza potoczna wielu pokoleÒ nie jest taka
oczywista, jak sπdzimy. Co wiÍcej, nie potwierdza siÍ stereotypowy poglπd
o korzyúciach p≥ynπcych ze zwiπzkÛw z innymi ludümi. Nie kaøda pomoc,
nie w kaødej sytuacji i nie dla kaødej osoby jest korzystna. Nawet jeúli jakaú
pomoc ze strony innych jest korzystna, to nie jest jasne, o jakie korzyúci
chodzi ñ krÛtkotrwa≥e czy d≥ugotrwa≥e, o korzyúci odnoszπce siÍ do samo-
poczucia, zdrowia, efektywnoúci pracy, czy do innych, np. spo≥ecznych,
wskaünikÛw funkcjonowania cz≥owieka. Jak widaÊ, sprawa jest bardziej
skomplikowana, niø wynika to ze zdroworozsπdkowego podejúcia. 

Badania nad wsparciem spo≥ecznym zapoczπtkowane w latach 60-tych
zosta≥y zainspirowane owπ Ñnaiwnπ psychologiπî oraz doúwiadczeniami
pochodzπcymi z terapii. Celem dociekaÒ naukowych sta≥o siÍ sprawdzenie,
czy wsparcie spo≥eczne rzeczywiúcie pe≥ni przypisywane mu korzystne
funkcje: czy sprzyja zdrowiu jednostki, czy pomaga zmieniÊ zachowania
zdrowotne, czy u≥atwia radzenie sobie ze stresem itd. Niestety, intensywna
eksploracja tego obszaru badawczego odbywa≥a siÍ bez g≥Íbszej refleksji teo-
retycznej. Pomimo øe liczba badaÒ dotyczπcych wsparcia spo≥ecznego by≥a
imponujπca, to ich wyniki nie doprowadzi≥y do jednoznacznych konkluzji. 

ZaczÍto zdawaÊ sobie sprawÍ, øe pod wspÛlnπ nazwπ Ñwsparcie
spo≥eczneî czÍsto ukryte sπ zupe≥nie rÛøne sposoby rozumienia tego zja-
wiska. Spostrzeøono, øe wsparcie spo≥eczne jest pojÍciem wielowymiaro-
wym i øe mechanizmy wp≥ywu wsparcia spo≥ecznego na stres i zdrowie
mogπ byÊ bardzo z≥oøone. W ten sposÛb, na poczπtku lat 80-tych powsta≥y
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pierwsze modele teoretyczne. Kolejna fala badaÒ poúwiÍcona by≥a ich
weryfikacji. Koncentrowano siÍ szczegÛlnie na tzw. hipotezie buforowej,
w ktÛrej stwierdza siÍ, øe wsparcie spo≥eczne zabezpiecza przed pojawie-
niem siÍ negatywnych skutkÛw zdrowotnych jako reakcji na wysoki
poziom stresu. Niestety i te badania nie doprowadzi≥y do jednoznacznych
wnioskÛw. Do powodÛw niepowodzeÒ zwiπzanych z weryfikacjπ modeli
teoretycznych moøna zaliczyÊ: nieadekwatne zaprojektowanie badaÒ
(dominacja badaÒ przekrojowych), brak precyzji w doborze i konstruowa-
niu technik pomiarowych, nietrafnie dobrane metody analizy statystycznej. 

Niepowodzenia te spowodowa≥y pewien regres w badaniach nad wspar-
ciem spo≥ecznym. Wraz z rozpowszechnieniem wielozmiennowych metod
analizy danych (analiza úcieøek, modelowanie strukturalne), badania nad
wsparciem wesz≥y w nowy etap. Zdano sobie sprawÍ, øe wyjaúnienie zwiπzku
miÍdzy wsparciem spo≥ecznym, stresem i zdrowiem wymaga wnikniÍcia
w mechanizm funkcjonowania wsparcia, uwzglÍdnienia zrÛønicowanych
wskaünikÛw oraz licznych zmiennych poúredniczπcych. ZaczÍto podkreúlaÊ
rolÍ zmiennych osobowoúciowych oraz dopasowania typu udzielanego
wsparcia do zapotrzebowania na wsparcie i do rodzaju sytuacji, w ktÛrej znaj-
duje siÍ podmiot. Zrezygnowano tym samym z poszukiwaÒ ogÛlnych modeli
opisujπcych zwiπzek wsparcia ze zdrowiem, a badania zaczÍto koncentrowaÊ
wokÛ≥ konkretnych aspektÛw funkcjonowania jednostki: stres zwiπzany
z pracπ, bezrobocie, stres traumatyczny, jakoúÊ øycia i samopoczucie rÛønych
grup pacjentÛw (np. z chorobπ nowotworowπ, chorobπ niedokrwiennπ, cho-
rych na AIDS), adaptacja do nowej sytuacji (np. zmiana szko≥y). Wydaje siÍ,
øe takie podejúcie z jednej strony u≥atwi wykorzystanie wynikÛw badaÒ empi-
rycznych w praktyce, z drugiej zaú pozwoli na trafne skonstruowanie bardziej
ogÛlnych modeli. Obiecujπcym zjawiskiem jest teø rozwÛj badaÒ ekspery-
mentalnych, w ktÛrych manipuluje siÍ zarÛwno tzw. pasywnymi, jak i aktyw-
nymi wskaünikami wsparcia. Studia i badania nad problematykπ wsparcia
wesz≥y wiÍc w nowπ fazÍ i dlatego teø moøna uznaÊ, øe mamy w tym zakre-
sie do czynienia z nowymi tendencjami w psychologii.

Ksiπøka, ktÛrπ oddajemy do rπk Czytelnika jest pierwszπ w Polsce prÛbπ
systematycznego i tak szerokiego przeglπdu tego, co wiemy na temat wspar-
cia spo≥ecznego. Autorami rozdzia≥Ûw sπ psychologowie znani z prac
przeglπdowych i tworzπcy oryginalne koncepcje wsparcia spo≥ecznego oraz
badajπcy rÛøne aspekty i mechanizmy funkcjonowania wsparcia spo≥ecznego. 

Zosta≥y tu zaprezentowane zarÛwno waøne osiπgniÍcia badaczy z zagra-
nicy, jak i wyniki badaÒ przeprowadzonych w Polsce. W ksiπøce zamiesz-

8



czono zarÛwno rozdzia≥y przeglπdowe, prezentujπce pewne koncepcje teore-
tyczne i problemy metodologiczne, jak i teksty, ktÛre nawiπzujπ do konkret-
nych problemÛw praktycznych. W rozdziale pierwszym zaprezentowano
aktualne problemy pojÍciowe i teoretyczne zwiπzane z zagadnieniem wspar-
cia. NastÍpnie, korzystajπc z badaÒ w≥asnych, przedstawiono bardzo z≥oøone
mechanizmy funkcjonowania i dopasowania wsparcia spo≥ecznego w sytuacji
stresu choroby zagraøajπcej øyciu (Nina Knoll i Ralf Schwarzer) i w rÛønych
sytuacjach stresu øyciowego (Helena SÍk). Autorzy kolejnych dwÛch roz-
dzia≥Ûw podejmujπ problematykÍ czynnikÛw indywidualnych warunkujπ-
cych odmiennoúÊ dzia≥ania wsparcia spo≥ecznego (Roman Cieúlak i Andrzej
Eliasz) oraz zmiennych kulturowych (Mary Procidano). TÍ czÍúÊ zamyka
rozdzia≥ o metodach i technikach pomiaru wsparcia spo≥ecznego (Roman
Cieúlak). Dalszπ czÍúÊ ksiπøki otwiera rozdzia≥ znanych autorÛw, Krysa
Kaniastego i Fran Norris o mobilizacji i deterioracji wsparcia spo≥ecznego
w sytuacjach klÍsk øywio≥owych. Dwa kolejne teksty poúwiÍcone sπ proble-
matyce funkcjonowania wsparcia w sytuacji stresu zawodowego, przy czym
Esther Greenglass uwzglÍdnia przede wszystkim rÛønice p≥ci, a Roman Cieú-
lak i Tatiana Klonowicz podejmujπ takøe temat wsparcia w sytuacji bezrobo-
cia. Autorzy dwÛch koÒcowych rozdzia≥Ûw powracajπ do tematyki powiπzaÒ
miÍdzy stresem, wsparciem i zdrowiem. Kazimierz Wrzeúniewski i Dorota
W≥odarczyk przedstawiajπ w swoim rozdziale ñ o wyraünych walorach apli-
kacyjnych ñ problemy wsparcia spo≥ecznego w leczeniu i rehabilitacji osÛb
po zawale serca, natomiast Aleksandra £uszczyÒska opracowa≥a przeglπd
badaÒ na temat funkcji wsparcia spo≥ecznego w sytuacji stresu traumatycz-
nego. W kaødym z rozdzia≥Ûw autorzy podejmujπ nowe, waøne problemy
teoretyczne i aplikacyjne. 

Mamy nadziejÍ, øe integracja dorobku pochodzπcego z rÛønych obsza-
rÛw kulturowych i rÛønych dziedzin psychologii przedstawia w miarÍ
pe≥ny obraz tego, jaki jest poziom zaawansowania badaÒ i jakie sπ plany
na przysz≥oúÊ.

Nowoczesne badania nad wsparciem spo≥ecznym, mimo iø trwajπ kil-
kadziesiπt lat, nie pozwoli≥y na sformu≥owanie ostatecznych odpowiedzi.
Wciπø jesteúmy na etapie weryfikowania istniejπcych hipotez i stawiania
nowych. CzÍsto bowiem jedynπ korzyúciπ z empirycznej weryfikacji jakieú
hipotezy jest fakt, øe u≥atwia ona sformu≥owanie nowej. By wiedzieÊ wiÍ-
cej na temat wsparcia wciπø musimy prowadziÊ nowe badania. 

Jednym z celÛw ksiπøki jest pobudzenie aktywnoúci badaczy rÛønych
dziedzin psychologii w zakresie penetracji zagadnieÒ zwiπzanych ze
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wsparciem spo≥ecznym. Mamy nadziejÍ, øe tej aktywnoúci badawczej
bÍdzie towarzyszy≥a powaøna refleksja teoretyczna, rzetelnoúÊ metodolo-
giczna i precyzja w wyciπganiu wnioskÛw. 

Ksiπøka ta jest wiÍc adresowana do psychologÛw podejmujπcych bada-
nia, w ktÛrych zmienna wsparcia spo≥ecznego odgrywa waønπ rolÍ. Mamy
nadziejÍ, øe przygotowana publikacja znajdzie swoich CzytelnikÛw takøe
wúrÛd nauczycieli akademickich i studentÛw poszerzajπcych swojπ wiedzÍ
na temat wsparcia spo≥ecznego i jego roli w zmaganiu siÍ ze stresem. 

Jest to takøe praca adresowana do praktykÛw ñ psychologÛw, pedago-
gÛw, lekarzy i pracownikÛw spo≥ecznych, dla ktÛrych moøe stanowiÊ
ürÛd≥o refleksji i zachÍtÍ do pog≥Íbiania problematyki zwiπzanej ze z≥o-
øonπ naturπ wzajemnej pomocy i wsparcia. 

Poziom i przydatnoúÊ tej ksiπøki oceniπ oczywiúcie Czytelnicy. Prag-
niemy jednak juø teraz wyraziÊ swojπ wdziÍcznoúÊ Autorom zagranicz-
nym: Esther Greenglass, Ninie Knoll, Fran Norris, Mary Procidano, Kry-
sowi Kaniastemu i Ralfowi Schwarzerowi, ktÛrzy bardzo spontanicznie
odpowiedzieli na nasze zaproszenie i gotowi byli podjπÊ wspÛ≥pracÍ, ofia-
rowujπc nam oryginalne i cenne teksty. DziÍkujemy teø Autorom polskim,
ktÛrzy przygotowali teksty pokazujπce wielostronnoúÊ tej waønej proble-
matyki. Nie jest to oczywiúcie wybÛr kompletny, ale sπdzimy, øe úmia≥o
moøemy powiedzieÊ, iø pokazano w nim sprawy kluczowe i bardzo aktu-
alne dla tematyki wsparcia spo≥ecznego, dziÍki czemu moøna twierdziÊ, øe
jest to kolejny waøny tom w serii Nowe tendencje w psychologii.

Przygotowujπc tÍ ksiπøkÍ korzystaliúmy z rÛønych form wsparcia
pochodzπcego od rÛønych osÛb, wszystkim chcielibyúmy w tym miejscu
wyraziÊ nasze podziÍkowania. Przede wszystkim naleøπ siÍ one naszym
rodzinom, ktÛre udziela≥y nam zarÛwno wsparcia emocjonalnego, jak
i praktycznego. DziÍkujemy wszystkim autorom, ktÛrych sumiennoúÊ
i zaangaøowanie by≥o dla nas otuchπ w trudnych chwilach i zachÍtπ do
wytÍøonej pracy. S≥owa wdziÍcznoúci kierujemy teø do tych, ktÛrzy uznali
nasz pomys≥ zredagowania ksiπøki o wsparciu spo≥ecznym za wartoú-
ciowy, Wydawnictwu Naukowemu PWN, a szczegÛlnie prof. dr. hab.
Jerzemu BrzeziÒskiemu ñ redaktorowi serii Nowe tendencje w psychologii
ñ oraz dwÛm anonimowym recenzentom naszego projektu wydawniczego. 

Helena SÍk i Roman Cieúlak

PoznaÒñWarszawa, 18 marca 2003 r.




