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Life satisfaction and subjective resources in the situation
of unemployment
Streszczenie. Bezrobocie to obecnie jeden z najistotniejszych problemów o charakterze społecznym i indywidualnym, wymagającym, ze względu na swoją charakterystykę, zasięg i skutki, pogłębionego i krytycznego podejścia do rozumienia złożonych zagadnień funkcjonowania człowieka w tej wyjątkowej sytuacji. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych
poświęconych analizie predykcyjnych funkcji zasobów podmiotowych w kształtowaniu satysfakcji z życia osób bezrobotnych. Wykazano istotne dodatnie powiązania satysfakcji z życia
z optymizmem dyspozycyjnym i poczuciem własnej skuteczności oraz ujemne z inteligencją
emocjonalną. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze doniesienia z literatury dotyczące wkładu
optymizmu i samoskuteczności w kształtowanie zadowolenia z życia. Natomiast ubogi stan
badań dotyczący inteligencji emocjonalnej osób bezrobotnych wskazuje na potrzebę eksploracji tego zagadnienia.
Słowa kluczowe: bezrobocie; zasoby podmiotowe; satysfakcja z życia
Summary. Unemployment is currently one of the most important social and individual problems
requiring (given its characteristics, scope, and effects) a deeper and more critical approach to
understanding the complex issues of a person functioning in this unique situation. The article
presents the results of own research dedicated to the analysis of predictive functions of subjective
resources in shaping the life satisfaction of the unemployed. Significant positive associations
when it comes to the life satisfaction, availability optimism, and the sense of self-efficacy, as well
as negative associations regarding emotional intelligence were shown. These results confirm
earlier reports from the literature on the contribution of optimism and self-efficacy in the
shaping of life satisfaction. On the other hand, the poor state of research concerning the
emotional intelligence of the unemployed indicates the need to explore this issue.
Keywords: unemployment; subjective resources; life satisfaction
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Wprowadzenie
Powszechność zjawiska bezrobocia oraz jego skutki czynią z niego naglący
problem o charakterze indywidulanym i społecznym. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w 2019 roku (stan na koniec września 2019 roku)
wyniosła 5,1% (stat.gov.pl), a dane te nie obejmują osób, które z różnych
przyczyn nie rejestrują się w urzędach pracy bądź są osobami biernymi zawodowo. Sytuacja ta nie wynika bezpośrednio z indywidualnych decyzji
osób bezrobotnych, a jest ona warunkowana przez szereg czynników tkwiących w charakterze nieustannie zmieniających się okoliczności związanych
z rynkiem pracy. Zachodzące zmiany w zatrudnieniu powodują większe
trudności w utrzymaniu stanowiska pracy niż w jego zdobyciu. Elastyczne
formy zatrudnienia, charakter zadaniowy pracy, mnogość ofert pracy poniżej kwalifikacji i niewielkie wynagrodzenia za wykonywaną pracę przyczynia się do utrzymywania zjawiska bezrobocia. Brak stabilizacji zawodowej
i ochrony przed zwolnieniem, nieustanne dopasowywanie się do zmieniających się okoliczności, niekorzystna zmiana relacji czasu wolnego do czasu pracy i niestabilna natura rynku pracy pogłębia analizowany problem
(Myszka-Strychalska 2018; Wojciechowska 2018; Duda 2019). Poważne
problemy z zatrudnieniem obecnie dotyczą zarówno osób młodych, dopiero
odnajdujących się na rynku pracy, jak i osób w średnim wieku, z wykształceniem wyższym i średnim (Wojciechowska 2018). Natężenie bezrobocia jest
również silnie zróżnicowane regionalnie. W drugim kwartale 2019 roku najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie śląskim (1,8%) i lubuskim (2,1%), natomiast najwyższą w województwie lubelskim (5,5%),
podkarpackim (5,2%) i świętokrzyskim (5,0%) (stat.gov.pl). Sytuacja ta generuje nowe potrzeby w zakresie przezwyciężania tego zjawiska i w większym stopniu akcentuje umiejętności szybkiej adaptacji do nagle zmieniających się warunków.
Badania nad zjawiskiem bezrobocia najczęściej prowadzone są w trzech
obszarach: wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne, procesu poszukiwania
pracy oraz efektywności interwencji i pomocy z dwóch perspektyw: makro
(ekonomia) i mikro (podkreślające indywidualne doświadczenia osób bezrobotnych) (Wanberg 2010).
Sytuacja utraty pracy jest krytycznym wydarzeniem życiowym generującym wysoki poziom stresu (Park i in. 2009), wpływającym na całokształt funkcjonowania człowieka poprzez wywoływanie szeregu negatywnych skutków (McKee-Ryan i in. 2005; Brand 2015), najczęściej w postaci
obniżenia stanu zdrowia fizycznego i psychicznego (Paul, Moser 2009; ButRocznik Andragogiczny t. 27 (2020)
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terworth i in. 2012; Ishmuhametov, Palma 2017), prowadzącym do depresji (Mossakowski 2009; Wang i in. 2014, s. 61), wzmożonego poczucia lęku
(Caspi i in. 1998; Kokko i in. 2000) i samobójstw (Kposowa 200; Blakely
2003; Andrés 2005;Classen, Dunn 2012), przy czym „korelacyjny charakter większości badań nad bezrobociem nie przesądza o kierunku zależności między badanymi zmiennymi, stąd często nie wiadomo, na ile określony
stan psychiczny bezrobotnego jest konsekwencją, a na ile przyczyną braku
pracy. Relacja ta może mieć także charakter złożony” (Derbis 2000, s. 10).
Co więcej, istnieją dowody potwierdzające okaleczający wpływ zjawiska bezrobocia na przyszłość zawodową osoby, nawet w obliczu poprawy sytuacji
finansowej i nowego zatrudnienia (Clark i in. 2001; Mousteri i in. 2018).
Przedłużająca się bierność zawodowa sprzyja również nadużywaniu alkoholu i nikotyny (Kulik i in. 2008), utracie kontaktów społecznych i rodzinnych
(Kalil 2009; Lubińska-Bogacka 2011), stanowi czynnik ryzyka chorób układu krążenia (Janicki-Deverts i in. 2008), prowadząc do obniżenia standardu życia, a w konsekwencji również obniżenia jakości życia (Kirenko, Duda
2018). Warto jednak podkreślić, że „mimo potencjalnie podobnego wpływu utraty pracy, sytuacji bezrobocia i skutków długotrwałych poszukiwań
zatrudnienia bez pozytywnego skutku, osoby bezrobotne są tak samo różne, jak osoby pracujące, różne jest bowiem ich wyposażenie psychologiczne
oraz różne są sytuacje społeczne, w których żyją. Stąd zarysowane spektrum
problemów występuje w bardzo różnym natężeniu i konfiguracjach w przypadku różnych osób” (Kalbarczyk 2011, s. 105; van Hoye, Lootens 2013).
Satysfakcja z życia to subiektywna ocena całokształtu sytuacji życiowej, bezpośrednio odnosząca się do „indywidualnego wartościowania posiadanych zasobów i ograniczeń, znajdując[a] wyraz w pozytywnym ustosunkowaniu się do własnej sytuacji życiowej i przejawianiu uczuciowych reakcji
przyjemności w związku z pełnionymi rolami życiowymi” (Juczyński 2001).
Jest to ocena względnie trwała (aspekt poznawczy subiektywnego dobrostanu) i kształtuje się w dłuższej perspektywie czasowej, m.in. pod wpływem
wydarzeń życiowych (Pavot, Diener, 1993, za: Juczyński 2001). Co więcej,
owa ostateczna ocena jest wynikiem konfrontacji obecnej sytuacji z ustalonymi przez siebie standardami i koreluje z realizacją celów i zaspokajaniem
ważnych, z punktu widzenia osoby, potrzeb. Satysfakcja z życia czy subiektywny dobrostan pełnią ważną funkcję regulacyjną w kształtowaniu samopoczucia psychicznego osób bezrobotnych, przyczyniając się do łagodzenia
skutków stresu wywołanego utratą pracy i szybszego znajdowania nowego
zatrudnienia (van Hoye, Lootens 2013; Peláez-Fernández i in. 2019).
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Zbadanie indywidualnych determinantów pozytywnego funkcjonowania osób bezrobotnych i ich udziału w kształtowaniu satysfakcji z życia jest
zarówno interesujące poznawczo, jak i przydatne z punktu widzenia strategii pomocy osobom bezrobotnym w owocnym powrocie na rynek pracy.

Bezrobocie a zasoby
W ponownym zatrudnieniu osób bezrobotnych istotną rolę odgrywają czynniki związane zarówno z sytuacją na rynku pracy, jak i z indywidualnymi cechami osób bezrobotnych. Do tych, które mają udokumentowany wpływ na
efektywność uzyskania ponownego zatrudnienia, zalicza się zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników (i w skali kraju, i regionu), intensywność poszukiwania pracy, wiedza, umiejętności i doświadczenie osoby bezrobotnej oraz wsparcie społeczne (Wanberg i in. 2002). Rozszerzeniem tego
modelu są badania nad indywidualnymi czynnikami efektywnego zatrudnienia, które wliczają również umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji, optymizm, samoskuteczność, inteligencję emocjonalną, elastyczność
oraz szereg warunków socjodemograficznych (Fugate i in. 2004). Znaczące są zatem te czynniki, które mają ogromne znaczenie w radzeniu sobie ze stresem, zwane zasobami. Do zasobów należą „przedmioty, warunki, cechy osobowości i pokłady energii, które albo są cenione same w sobie
jako potrzebne do przetrwania (bezpośrednio lub pośrednio), albo służą
do zdobycia owych zasobów umożliwiających przetrwanie” (Hobfoll 2006,
s. 61). Frances McKee-Ryan i wsp. (2005) zidentyfikowali cztery rodzaje zasobów potrzebnych do radzenia sobie z sytuacją braku pracy. Są to zasoby
podmiotowe (osobiste), społeczne i finansowe, które odgrywają szczególną
rolę w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami bezrobocia, oraz temporalne
(struktura czasowa). Wszystkie grupy identyfikowane są jako istotne dla dobrego samopoczucia w okresie bezrobocia, a satysfakcja z życia w tym okresie jest ważnym predyktorem efektywnego poszukiwania pracy.
Zgodnie z powyższymi rezultatami empirycznymi na ocenę sytuacji
i zachowań związanych z radzeniem sobie z bezrobociem mają wpływ zasoby podmiotowe charakteryzowane jako „względnie trwale, dyspozycyjne,
poznawczo-afektywne i behawioralno-kompetencyjne wyposażenie człowieka, spełniające swoje ochronne i moderujące stres funkcje poprzez ingerencję w przebieg procesów oceny poznawczej i radzenia sobie, których rezultaty mogą zwrotnie wpływać, a nawet zmieniać psychologiczne zasoby
człowieka” (Wrona-Polańska 2012, s. 18). W prezentowanych badaniach wyRocznik Andragogiczny t. 27 (2020)
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brano zasoby zgodnie z modelem Mel Fugate: samoskuteczność, optymizm
i inteligencja emocjonalna (Fugate i in. 2004).
Poczucie własnej skuteczności jest istotnym zasobem w radzeniu sobie
z sytuacją trudną (Han 2005) i rozumiane jest jako przekonanie osoby co do
umiejętności realizacji celów bez względu na otaczające stresujące warunki
(Juczyński 2001). Osoby, które uzyskały lepsze wyniki w zakresie własnej
skuteczności, mają mniejsze szanse na wystąpienie objawów depresji (Tahmassian, Moghadam 2011). Ponadto samoskuteczność odgrywa istotną rolę
w łagodzeniu jej objawów (Wang i in. 2014). Badania wskazują, że osoby
z wyższym poziomem samoskuteczności są w mniejszym stopniu zagrożone ryzykiem utraty pracy (Pinquart i in. 2003), a gdy dojdzie do takiej sytuacji, szybciej znajdują zatrudnienie i lepiej radzą sobie z wyzwaniami w nowym miejscu pracy (Ślebarska, Chudzicka-Czupała 2013). W przypadku
badań osób bezrobotnych samoskuteczność stanowi ważny predyktor w poszukiwaniu pracy oraz gotowości do podjęcia szkoleń (Creed i in. 2001). Wyniki potwierdzają istotną korelację niższego poczucia własnej skuteczności
z długością czasu pozostawania poza rynkiem pracy (Liu i in. 2014) i niższą
motywacją do jej podjęcia, nawet z ryzykiem całkowitego zaprzestania poszukiwań zatrudnienia (Brown i in. 2006). Jest również mediatorem związku cech osobowości i objawów depresji wśród osób bezrobotnych (Wang i in.
2014, s. 66). Do cech wspierających radzenie sobie z sytuacją zarówno bycia zatrudnionym, jak i bezrobotnym, oprócz poczucia własnej skuteczności,
zalicza się dyspozycyjny optymizm i inteligencję emocjonalną.
Optymizm jest cechą wyrażającą się pozytywnym nastawieniem wobec
zdarzeń w przyszłości, sprzyja odnoszeniu sukcesów i radzeniu sobie ze stresem. Badania potwierdzają związek optymistycznego nastawienia z sytuacją
zawodową, wykazując, że osoby optymistyczne charakteryzują się wyższymi wskaźnikami satysfakcji zawodowej (Munyon i in. 2010), mają niższe poczucie niepewności zatrudnienia (Li i in. 2019), a w przypadku utraty pracy
lepiej radzą sobie z sytuacją bezrobocia i potrafią łagodzić jego skutki (Lai,
Wong 1998; Lee 2008). „Zasób osobisty w postaci optymizmu dyspozycyjnego zmniejsza ryzyko załamania psychologicznego, depresji bądź zdominowania ostatniego okresu życia przez negatywne emocje, odczucia straty,
ubytków czy zgeneralizowane poczucie krzywdy” (Liberska 2016, s. 229).
Jest umiarkowanym mediatorem zależności między wsparciem społecznym
a poszukiwaniem pracy u osób bezrobotnych (Ślebarska i in. 2009).
Świadomość stanów emocjonalnych jest istotną zdolnością do rozumienia swoich i cudzych emocji oraz wykorzystywania zdobytych na tej drodze informacji do efektywnego działania (Mayer, Salovey 1999). InteligenAnalizy teoretyczne i badania andragogiczne
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cja emocjonalna to „zdolność do rozumienia własnych i cudzych uczuć oraz
do wykorzystywania emocji w myśleniu i działaniu” (Śmieja, Orzechowski
2008, s. 20). Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej jest przydatny w pracy zawodowej (Druskat, Wolff 2001; Wong, Law 2002; Matsumoto i in.
2004; por. Jordan i in. 2002) choć nie ma dotychczas wyników badań jednoznacznie potwierdzających, że determinuje ona sukces zawodowy w większym stopniu niż typ osobowości czy inteligencja ogólna (Derksen i in. 2002;
Zeidner i in. 2004). Jest natomiast potwierdzona pozytywna rola tego zasobu w radzeniu sobie z sytuacją bezrobocia i utrzymywaniu dobrostanu (Hodzic i in. 2015; Berriors i in. 2016; Peláez-Fernández i in. 2019).

Metodologiczne założenia badań własnych
Przegląd dotychczasowej literatury potwierdził empiryczne dowody na
związek między zasobami podmiotowymi i subiektywnym dobrostanem.
Dążenie do ustanowienia i utrzymania poczucia kontroli nad własnym życiem i otoczeniem, optymizm, rozumienie emocji mogą służyć modyfikacji
oceny stresu i w efekcie pozytywnie neutralizować jego oddziaływanie, co
znacząco może przyczynić się do podniesienia efektywności poszukiwania
i utrzymania miejsca pracy, dlatego celem podjętych analiz jest charakterystyka powiązań satysfakcji z życia osób bezrobotnych z wybranymi zasobami podmiotowymi.
Przyjęto, że zasoby podmiotowe, jak: dyspozycyjny optymizm, samoskuteczność i inteligencja emocjonalna, są ważnymi predyktorami wysokiej
satysfakcji z życia, co sprzyja efektywnemu radzeniu sobie z sytuacją bezrobocia i przyczyniają się do skutecznego poszukiwania pracy. W tak prezentowanym modelu badań postawiono następujące problemy badawcze:
1. Jaki jest poziom poczucia skuteczności, dyspozycyjnego optymizmu, inteligencji emocjonalnej oraz satysfakcji z życia osób bezrobotnych?
2. Czy istnieje, a jeśli tak, to jaka jest zależność pomiędzy satysfakcją
z życia osób bezrobotnych a zasobami podmiotowymi, takimi jak: własna
skuteczność, inteligencja emocjonalna oraz optymizm osób bezrobotnych?
3. Czy i w jakim stopniu takie zasoby podmiotowe jak: własna skuteczność, inteligencja emocjonalna oraz optymizm uczestniczą w wyjaśnianiu
zmienności satysfakcji z życia u osób bezrobotnych?
Dane empiryczne zebrano za pomocą metody sondażu diagnostycznego, techniki ankiety oraz kwestionariusza ankiety, w skład którego wchodziły następujące narzędzia badawcze: Skala Uogólnionej Własnej SkuteczRocznik Andragogiczny t. 27 (2020)
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ności (GSES) Ralfa Schwarzera i Michaela Jerusalem w adaptacji Zygfryda
Juczyńskiego (2001), Test Orientacji Życiowej (LOT-R) Michaela Scheiera
i Charlesa Carvera w adaptacji Ryszarda Poprawy i Zygfryda Juczyńskiego
(2001), Skala Satysfakcji z Życia (SWLS) Eda Dienera i wsp. (1985) w adaptacji Zygfryda Juczyńskiego (2001), Skala Inteligencji Emocjonalnej Nicoli
S. Schutte i wsp. (1998) w adaptacji Anny Matczak, Aleksandry Jaworowskiej (2008) oraz metryczka. Wykorzystane w badaniach narzędzia bazujące
na koncepcji samoopisu wykazują pewne ograniczenia, badania miały również
charakter przekrojowy i zostały przeprowadzone na niewielkiej grupie osób
bezrobotnych, a więc jego wyniki należy ostrożnie uogólniać na populację.
Badaniami objęto 96 słuchaczy kursów przygotowujących do powrotu na rynek pracy. Były to osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie
pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, co klasyfikowało je jako osoby
długotrwale bezrobotne (stat.gov.pl). Badania miały charakter anonimowy,
a zaproszone osoby zostały poinformowane o dobrowolności udziału w badaniach. Najliczniejszą grupę (ponad 60%) stanowiły osoby młode powyżej
24 lat. Wykazano przy tym istotną zależność między wiekiem a problemami
w uzyskaniu zatrudnienia (chi2 = 19,529, df = 9, p = 0,021). Wśród badanych
zdecydowanie przeważały kobiety (65%). Statystycznie to również one częściej nie posiadały stałego źródła zatrudnienia (chi2 = 15,771, df = 3, p = 0,001).
Większość badanych mieszkała w mieście (56 osób). Poziom wykształcenia
badanych osób był w miarę jednakowo rozłożony z niewielką przewagą osób
z wykształceniem średnim (37,6%). Wykazano korelację między wykształceniem a sytuacją bezrobocia (chi2 = 19,947, df = 18, p = 0,000). Ponad 82%
nie stwierdza u siebie żadnych problemów zdrowotnych, w badanej grupie
nie było również osób z niepełnosprawnością.
Otrzymane wyniki poddane zostały analizie statystycznej pod kątem
zależności między badanymi zmiennymi oraz w celu ustalenia predyktorów
wysokiej satysfakcji z życia. Zmiennymi wyjaśniającymi były posiadane zasoby: poczucie samoskuteczności, optymizm, inteligencja emocjonalna. Zakłada się, że istnieje współzależnościowy charakter związku między analizowanymi zmiennymi.

Analiza wyników badań własnych
W pierwszym etapie analiz dokonano charakterystyki badanej grupy pod kątem nasilenia badanych zjawisk (rys. 1) oraz przeprowadzono analizę korelacyjną (tabela 1). Przeliczone na steny wyniki surowe badanych zmiennych
Analizy teoretyczne i badania andragogiczne

98

Marlena Duda

pozwalają na wstępną charakterystykę grupy. Bezrobotni w przeważającej
części (42,7%) wykazują niski poziom satysfakcji z życia i dyspozycyjnego
optymizmu (42,7%). Zauważalnie najwięcej osób badanych uzyskało wyniki niskie, zwłaszcza w obrębie inteligencji emocjonalnej (95,8%). Warto
zwrócić uwagę na fakt, że jednocześnie znaczna ich liczba cechuje się wysokim natężeniem poczucia samoskuteczności (46,9%), co wskazuje na świadomość posiadanej wiary w swoją skuteczność w realizacji zadań i celów
osób bezrobotnych, bez względu na towarzyszące okoliczności. Tym samym
w przypadku satysfakcji z życia osoby te charakteryzowały się wynikiem
przeciętnym i niskim, co świadczy, że negatywnie ustosunkowują się do
swojego życia jako całości, oceniają je nisko, wskazując na niezaspokojone
potrzeby, utratę lub trudności w uzyskaniu ważnych z własnej perspektywy
dóbr materialnych i niematerialnych. Osoby bezrobotne, porównując swoją
obecną sytuację, determinowaną brakiem zatrudnienia, do swoich standardów życiowych, doświadczają wewnętrznej deprywacji potrzeb. Zatem widoczna w badaniach niska satysfakcja z życia jest najprawdopodobniej wynikiem długotrwałego oddziaływania sytuacji bezrobocia. Zaskakujący jest
wynik wskazujący, że niemalże wszyscy badani bezrobotni charakteryzują
się niskimi wynikami w obrębie inteligencji emocjonalnej, co wskazuje na
ich trudności w rozumieniu własnych emocji i innych osób oraz wykorzystywaniu ich w działaniu i osiąganiu celów.

Rysunek 1. Rozkład wyników badanych zmiennych w przeliczeniu na skale stenowe

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza korelacyjna wykazała, że istnieją istotne statystyczne zależności między badanymi zmiennymi. Satysfakcja z życia istotnie wiąże się
z poczuciem samoskuteczności, dyspozycyjnym optymizmem i inteligencją
emocjonalną (tabela 1).

Tabela 1. Związek między satysfakcją z życia a zasobami osobistymi osób bezrobotnych
Korelacja między satysfakcją z życia a zasobami podmiotowymi badanych osób
Zmienna
Satysfakcja
z życia

poczucie samoskuteczności
p
r
0,000

0,421

optymizm dyspozycyjny
p
r
0,000

0,276

inteligencja emocjonalna
p
r
0,000

–0,324

Źródło: opracowanie własne, p<0,05.

Uzyskane współczynniki korelacji pokazują pozytywne związki między
satysfakcją z życia a przekonaniami na temat własnego funkcjonowania i realizacji celów (samoskuteczność) oraz proaktywną postawę wobec działań
i planów (optymizm dyspozycyjny) przy negatywnym związku satysfakcji
z życia i zdolności do rozumienia emocji własnych i innych ludzi. Uzyskane
wyniki pozwoliły na zastosowanie analizy regresji, dlatego w kolejnym kroku przeanalizowano udział zasobów podmiotowych w wyjaśnianiu natężenia satysfakcji z życia osób bezrobotnych (tabela 2).

Tabela 2. Wyniki regresji krokowej – zmienna zależna satysfakcja z życia osób bezrobotnych

Wskaźnik zmiennych niezależnych
Poczucie samoskuteczności
Optymizm dyspozycyjny
Inteligencja emocjonalna

Satysfakcja z życia
R = 0,128, R2 = 0,357, cR2 = 0,119,
F(1,95) = 13,805
β
B
t
p
0,358
0,382
3,72
0,000*
0,261
0,305
2,62
0,010*
−–0,357 −–0,118 −–3,71
0,000*

Źródło: opracowanie własne, *p<0,05.
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Poczucie satysfakcji z życia osób bezrobotnych można wyjaśnić przy
udziale poczucia samoskuteczności, optymizmu dyspozycyjnego oraz inteligencji emocjonalnej. Zatem wyższy poziom zadowolenia z życia zależny
jest od wyższej wiary w swoje zdolności do organizowania i realizacji działań oraz bardziej optymistycznego nastawienia wobec życia. W badanej grupie wskazano istotny i dodatni związek między silniejszymi przekonaniami
o osobistym wpływie na skuteczność w realizacji zamierzonych celów i wiarą
w ich powodzenie. W przypadku zdolności do rozumienia emocji wykazano
istotny ujemny związek z poznawczą oceną własnego życia. Większa satysfakcja życiowa podlega wyjaśnieniu przez obniżone zdolności do wewnętrznego analizowania emocji i rozumienia emocji innych, a tym samym niższe
możliwości wykorzystywania tej wiedzy w pracy zawodowej i życiu codziennym. W przypadku osób bardzo wrażliwych o wysokiej inteligencji emocjonalnej może dochodzić do zaniżenia satysfakcji z życia w wyniku wysokiego
dysonansu między obecnymi a oczekiwanymi standardami życia. To zestawienie zmiennych pozwala wyjaśnić około 36% wariancji poczucia satysfakcji z życia badanych osób bezrobotnych.

Zakończenie
Wśród czynników warunkujących przebieg radzenia sobie z sytuacją bezrobocia wymienia się zasoby osobiste. Mają one znaczenie w łagodzeniu stresu
związanego z utratą pracy i trwającym bezrobociem oraz przyczyniają się do
efektywnych działań związanych z powrotem na rynek pracy. Prezentowane
badania zostały zaprojektowane w celu ustalenia udziału zasobów podmiotowych w kształtowaniu satysfakcji z życia osób bezrobotnych. Dotychczasowe wyniki wskazywały, że takie zasoby jak samoskuteczność, optymizm
czy inteligencja emocjonalna są istotnymi predyktorami satysfakcji z życia
i pozytywnego dobrostanu (McKee-Ryan i in. 2005; Moore i in. 2017), natomiast dotychczas niewiele było doniesień o czynnikach kształtujących tę
zmienną w sytuacji braku pracy.
Podjęte badania skoncentrowane były na ocenie satysfakcji z życia
w odniesieniu do zasobów podmiotowych: poczucia samoskuteczności, dyspozycyjnego optymizmu i inteligencji emocjonalnej. Fakt niskiej satysfakcji
z życia osób bezrobotnych nie budzi zdziwienia, wpisuje się również w dotychczasowe badania nad długotrwałym bezrobociem (Woras-Kardach,
Kostrzewski 2014; Griep i in. 2016; Thern i in. 2017; Mousteri i in. 2018;
Peláez-Fernández i in. 2019). Wysoki wynik uzyskany w zakresie samoskuRocznik Andragogiczny t. 27 (2020)
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teczności wynikać może z charakteru badanej grupy, do której zostali zakwalifikowani bezrobotni biorący udział w projekcie mającym pomóc im
w powrocie na rynek pracy po przeszło 12-miesięcznym okresie bez zatrudnienia. Mogło to czasowo podnieść wynik i wskazywać na rosnące poczucie
zadowolenia z własnych zdolności w realizację celów. Niskie wyniki w zakresie optymizmu wskazują na raczej pesymistyczne nastawienie wobec powrotu na rynek pracy, związany z wpływem długotrwałego bezrobocia, są zatem
zbieżne z dotychczasowymi doniesieniami badawczymi (Lai, Wong 1998).
Tak duży odsetek osób z niskimi zdolnościami w obrębie inteligencji emocjonalnej jest interesujący, szczególnie w grupie młodych osób, i być może jest
niezbadanym dotychczas determinantem długotrwałego bezrobocia.
Stwierdzony w analizowanych badaniach złożony charakter powiązań
między poczuciem satysfakcji z życia a zasobami podmiotowymi wskazuje
na potrzebę pogłębienia badań. Osoby bezrobotne charakteryzują się wysokim poziomem samoskuteczności przy relatywnie niskiej satysfakcji z życia,
inteligencji emocjonalnej, cechując się tendencją do pesymizmu. Wykazano istotne dodatnie powiązania satysfakcji z życia z optymizmem dyspozycyjnym i poczuciem własnej skuteczności oraz ujemne z inteligencją emocjonalną. Wyniki wskazujące na zwiększone zaangażowanie w realizację
celów, pozytywne nastawienie do życia i przyszłości oraz niskie zdolności
do wnikania w stany emocjonalne wiążą się z wyższą oceną własnego życia i nie poddają się jednoznacznym interpretacjom. Dane można też uznawać za wskaźniki funkcjonowania osób długotrwale bezrobotnych. Podstawową formą aktywności dorosłego człowieka jest planowe działanie w celu
samorealizacji i zaspokajania materialnych i niematerialnych potrzeb, dlatego deprywacja tak rozumianej pracy sprzyja występowaniu negatywnych
zjawisk. Stąd konieczne są wzmożone działania nad psychologicznym i psychoterapeutycznym przygotowaniem osób bezrobotnych do powrotu na rynek pracy.
Prezentowane badania nie pretendują do uogólnień, ale stanowią przyczynek do działań w tym kierunku. Mimo ograniczeń związanych z doborem próby i narzędzi mogą stanowić punkt wyjścia do szerszych badań,
przyczyniając się do rozwoju zarówno teorii, jak i praktyki związanej z podejmowanym w artykule problemem. Rozpoznanie zasobów psychicznych
i ich odpowiednia stymulacja mogą być użyteczne w budowaniu programów wspierających aktywność osób bezrobotnych na rynku pracy, niezależnie od tego, czy ich poziom jest przyczyną bezrobocia czy jego skutkiem.
Wsparcie psychologiczne na etapie poszukiwania pracy, budowanie dobrostanu, kształtowanie poczucia sprawczości stanowią podstawę do efektywAnalizy teoretyczne i badania andragogiczne
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nego poszukiwania zatrudnienia. Działania aktywizacyjne osób długotrwale
bezrobotnych powinny bazować na budowaniu motywacji do podjęcia pracy zarobkowej poprzez minimalizowanie zjawiska wyuczonej bezradności
i podnoszenie wiary w skuteczność swoich działań. Odnajdywanie indywidualnych zasobów osób bezrobotnych, doskonalenie umiejętności istotnych
na rynku pracy oraz zapewnienie wsparcia mogą uzupełnić istniejące rozwiązania systemowe do walki z bezrobociem lub stanowić podstawę do opracowania nowego modelu pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi w ramach doradztwa osobistego. Upowszechnienie go „niesie za sobą skuteczną
pomoc osobom, które nie są w stanie poradzić sobie same w skomplikowanej rzeczywistości rynkowej oraz życiowej, co jest niewątpliwie powodem,
dla którego warto go upowszechnić” (Kasicz-Stępień 2014, s. 86).
Udoskonalenie programów pomagających osobom bezrobotnym w rozwiązywaniu problemów życiowych z wykorzystaniem dostępnych im zasobów, ich diagnostyka oraz indywidualne i grupowe szkolenia w celu podniesienia poziomu inteligencji emocjonalnej i pozytywnego nastawienia do
wyzwań powinny być aktualnym celem dla instytucji walczących ze zjawiskiem bezrobocia.
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