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Radzenie sobie ze stresem a poziom 

samoregulacji w okresie dorastania i 

zachowania ryzykowne dorastających 

dziewcząt



Wprowadzenie teoretyczne

Dorastanie jest fazą nasilenia się skłonności do ryzyka oraz samych zachowań ryzykownych (Brodbeck, i in., 

2013). Poznanie czynników, które mogą pełnić funkcję ochronną przed ich podejmowaniem, w tym 

przypadku kompetencji w zakresie samoregulacji proaktywnej oraz strategii radzenia sobie ze stresem, są 

ważnym celem teoretycznym i praktycznym. 

Samoregulacja proaktywna jest związana ze świadomie wybieranymi celami i zadaniami. Wymaga chociaż 

minimalnej zdolności do refleksji, która rozwija się w okresie dorastania (Katra, 2016).

Jednym z ważnych przejawów osiągania dojrzałości jest także typ reakcji i radzenia sobie w sytuacjach 

stresowych. Strategie mogą być bardziej lub mniej adaptacyjne - im więcej dorastająca jednostka ma ich w 

swoim repertuarze, tym korzystniej dla jej funkcjonowania (Compas, i in., 2001).

Celem prezentowanego badania jest weryfikacja związków pomiędzy zachowaniami ryzykownymi 

pozytywnymi i negatywnymi (ZRP, ZRN) oraz samoregulacją proaktywną (S-Rpro) i radzeniem sobie ze 

stresem (SRS) u dorastających dziewcząt w wieku 14-19 lat.



Metoda

Osoby badane
W badaniu internetowym, o charakterze korelacyjnym, wzięło udział 285 dziewcząt w wieku od 
14 do 19 lat. Większość z nich należało do najmłodszych grup wiekowych (14-16 lat – 67% 
uczestniczek). Większość z nich zadeklarowała uczęszczanie do liceum ogólnokształcącego (60,7% 
badanych).

Narzędzia badawcze
1) „Test aktywności” – do badania zachowań ryzykownych pozytywnych i negatywnych (ZRP, 

ZRN) – G. Katra

2) „Test samoregulacji „ – G. Katra, A. Mućka

3) Mini-COPE – do badania strategii radzenia sobie ze stresem – Ch. Carver Mini-COPE , adaptacja: Z. 

Juczyński, N. Ogińska-Bulik



Wyniki

N=285 SR

ZRN -0,146*

ZRP 0,128*

N=285 SR

Aktywne radzenie sobie 0,534**

Poszukiwanie wsparcia 0,236**

Akceptacja 0,313**

Zwrot ku religii 0,131*

N=285 SR

Bezradność -0,305**

Zachowania unikowe 0,110

N=285 ZRN

Bezradność 0,381**

Zachowania unikowe 0,146*

N=285 ZRN

Aktywne radzenie sobie -0,184**

Poszukiwanie wsparcia -0,060

Akceptacja -0,136*

Zwrot ku religii -0,170**

*p<0,05; **p<0,01

Przeprowadzono także analizę mediacji, aby stwierdzić, czy sposoby radzenia 
sobie ze stresem są mediatorem wpływu samoregulacji na zachowania 
Okazało się, że sposoby radzenia sobie ze stresem pełnią rolę mediatora 
pomiędzy poziomem samoregulacji a ogólnym poziomem zachowań ZRN i  
ZRP. Łącznie odnotowano dziewięć istotnych statystycznie efektów mediacji. 



Dyskusja
- Okazało się, że umiejętności samoregulacji są w różny sposób związane z zachowaniami 

ryzykownymi – w zależności od tego, czy mamy do czynienia z ryzykiem pozytywnym czy 

negatywnym.

- Potwierdziła się hipoteza, że „zaangażowane” strategie odpowiedzi na stres wiążą się z rzadszym 

angażowaniem się w zachowania ryzykowne negatywne, z kolei reagowanie bezradnością wiąże 

się z częstszym podejmowaniem zachowań ryzykownych negatywnych.

- Zaobserwowano także stosunkowo silne związki między samoregulacją, a sposobami radzenia 

sobie ze stresem.

- W dalszych badaniach warto byłoby rozszerzyć grupę badawczą o nastoletnich chłopców, 

sprawdzić możliwe korzyści z pozytywnego ryzyka oraz przeprowadzić longituidalne badania 

sprawdzające, jak trening wspomnianych umiejętności wpływa na podejmowanie ryzyka
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