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KRYZYS W WARTOSCIOWANIU U BEZROBOTNYCH
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EVALlTATION CRISIS BY UNEMPLOYED ACCORDING TO THEIR AGE. GENDER

ANDTHEPHASEOFUNEMPOYMENT

Summary. The goal of this paper is to describe the correlation between the Cact of

being unemployed and evaluation crisis according to the age, gender and the phase of

unemployment. I assume that evaluation crisis is a state of tension created by:

- inability to organize personal values in hierarchical system

- importanl revaluations

- lack of cognitive, affective and motivational processes integration

- decreased sense of value realization

Fear is a main and basic symptom of a crisis. It is inherent in the situation of

unemployment. So, if the lack of job or its loss is a crisis of life events, it demands a

new adaptation and leads to changes of experience organization and human behaviour.

These changes depend bot h on age of an unemployed person which is connected with

his resources ladaptative possibilities) and on the phase of unemployment which

means location of a person on a psychological time dimension of unemployed.

Results are based on the compar-ative studyon 300 persons (employed and unemployed)

equalized age and the phase of unemployment.

Wprowadzenie

W prezentowanym opracowaniu zakladam, ze brak pracy lub jej utrata jest

kryzysem doswiadczen zyciowych, wymagajacym nowej adaptacji i prowadzacym

do zmian w organizacji doswiadczen oraz w zachowaniu czlowieka. Zmiany te

uzaleznione sa zarówno od wieku osób bezrobotnych, jak i fazy bezrobocia. Jednym

z przejawów kryzysu jest kryzys w wartosciowaniu.
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Wartosci i kryzys w wartosciowaniu. Wielu badaczy wskazuje, ze war-

tosci pozostaja w istotnym zwiazku z rozwojem osobowosci, a takze ze zdrowiem

psychicznym jednostki (Rokeach 1973; Matusewicz 1975; Kosciuch 1984; Reyko-

wski 1986>' Uznawane i akceptowane wartosci modyfikuja spostrzeganie i zapa-

mietywanie, wyznaczaja kryteria wyboru i oceny oraz wplywaja znaczaco na

proces wartosciowania jednostki. Wartosciowanie sklada sie z szeregu procesów

zwiazanych z przezywaniem wartosci: poznawczych, afektywnych i motywacyj-

nych. (por. Matusewicz 1975; Oles, Oles 1981). W zakresie procesów skladajacych

sie na wartosciowanie moga wystepowac specyficzne trudnosci i zaburzenia, które

przejawiaja sie w dezintegracji osobowosci, napieciu emocjonalnym, niepokoju i

leku egzystencjalnym. Obserwacja ludzi pozwala sadzic, ze lek i niepokój zwiaza-

ny z wartosciowaniem jest reakcja naturalna i specyficznie ludzka, pojawiajaca

sie zarówno w sytuacjach krancowych - zwiazanych najczesciej z wydarzeniami

losowymi, oraz codziennych na tle zmian rozwojowych zwiazanych z podejmowa-

niem nowych ról, zmiana srodowiska. Problemy dotyczace oceny zdarzen, wyboru

celów i sposobów postepowania spowodowac niekiedy moga swoiste zagubienie

jednostki, wynikajace z zagrozenia róznych wartosci zyciowych. Przejawia sie to

czesto w znaczacych przewartosciowaniach i poczuciu nierealizowania tych war-

tosci w dzialaniu (Oles 1988). Wszystkie te reakcje mozna potraktowac jako

kryteria kryzysów psychicznych.

Przyjmuje, ze kryzys jest to stan okresowej dezintegracji psychicznej, spowo-

dowany zmaganiem sie jednostki z zyciowymi problemami, które w danej chwili

przerastaja jej mozliwosci adaptacyjne (Caplan 1964). Sytuacja ta wymaga czesto

od osoby przezywajacej kryzys, znaczacych zmian w pogladzie na swiat. Zmiany

te wiaza sie czesto ze zmianami w strukturze osobowosci (por. Dabrowski 1986;

Trempala 1993).

Podstawowym i glównym objawem kryzysu jest lek (Caplan 1964; Wolkom

1972). Z badan nad bezrobociem wynika, ze lek jest nieodlacznie zwiazany z

sytuacja osób pozbawionych pracy (Warr, Jackson 1984; Payne, Hartley 1987).

Mozna zatem sadzic, ze stan bezrobocia sprzyja przezywaniu kryzysu.

W kryzysach zwiazanych z wartosciowaniem wyróznia sie z reguly dwajego ogólne

aspekty:

a) jakich wartosci dotyczy,

b) na czym polegaja trudnosci lub zaburzenia w procesie wartosciowania.

W kryzysie, specyfika procesów skladajacych sie na wartosciowanie jest

podobna, bez wzgledu na wartosci, które odgrywaja w nim wiodaca role. Tak wiec,

kryzys w wartosciowaniu zwiazany jest ze strukturalnymi i funkcjonalnymi

wlasciwosciami systemu wartosci jednostki oraz z przebiegiem procesu wartoscio-

wania (Oles 1991).
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Zakladam, ze kryzys w wartosciowaniu jest to stan napiecia spowodowany:

I ) niemoznoscia zorganizowania wartosci osobistych w spójny system - podskala H,

2) znaczacymi przewartosciowaniami - podskala Z,

3) brakiem integracji wartosciowania - podskala D,

4) obnizonym poczuciem realizacji wartosci - podskala R (Oles 1989).

Trudnosci w uporzadkowaniu wartosci w hierarchie polegaja na tym, ze

jednostka nie potrafi okreslic wartosci naczelnych w systemie lub tez wystepuje

konflikt pomiedzy glównymi wartosciami. Przewartosciowania polegaja zarówno

na odkrywaniu wartosci, jak i na odchodzeniu od wartosci uznawanych. Proces

ten dokonuje sie najczesciej pod wplywem nacisków i presji spolecznej. Brak

integracji procesów poznawczych, afektywnych i motywacyjnych wynika z roz-

bieznosci miedzy wartosciami deklarowanymi przez jednostke a jej wartosciami

naturalnymi, istniejacymi w formie predyspozycji i zdolnosci. Poczucie niereali-

zowania wartosci wynika z uswiadomienia sobie rozbieznosci miedzy akceptowa-

nymi wartosciami a wlasnym dzialaniem.

Wszystkie opisane problemy (objawy kryzysu) w wartosciowaniu maja cha-

rakter trudnosci oraz zaburzen i wystepuja w zaleznosci od stopnia ich nasilenia

oraz osobowosciowych konsekwencji. W kryzysie w wartosciowaniu na ogól kilka

z nich pojawia sie równoczesnie.

Czynniki warunkujace psychologiczna reakcje na bezrobocie. Liczne

badania przeprowadzane wsród bezrobotnych wskazuja, ze psychologiczna reak-

cja na sytuacje bezrobocia uzalezniona jest od wielu czynników. Wsród prawidlo-

wosci, których role podkresla sie w literaturze wyróznia sie miedzy innymi: czas

pozostawania bez pracy, wiek, plec, stosunek do pracy i in.

Czynnikiem róznicujacym skutki bezrobocia dla psychiki jednostki jest dlu-

gosc pozostawania bez pracy (Warr, Jackson 1984; Rowley, Feather 1987; Broom-

hall, Winefield 1990). A. Banka (1992) wyróznia 6 faz bezrobocia: a) ponizej

jednego miesiaca; b) 1-2 miesiace; c) 2-3 miesiace; d) 3-6 miesiecy; e) 6-12 miesiecy;

O powyzej 12 miesiecy bez pracy. W pierwszych czterech miesiacach samopoczucie

bezrobotnego, w porównaniu z osoba pracujaca jest gorsze, chociaz w polowie tego

okresu nastepuje lekka poprawa, natomiast od 6 miesiecy obserwuje sie sukce-

sywne pogarszanie sie samopoczucia osób pozbawionych pracy.
Skutki bezrobocia zalezne sa równiez od fazy zycia, w której nastepuje utrata

pracy (Ossowski 1993). Z badan wynika, ze osoby bardzo mlode (ponizej 20 roku

zycia) oraz starsze (powyzej 50 lat) w mniejszym stopniu odczuwaja skutki
bezrobocia niz osoby w wieku srednim, dla których praca ma najwieksze znacze-
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nie, zarówno z punktu widzenia obiektywnego, jak i subiektywnego - psycholo-
.

gicznego (Warr, Jackson 1984; Broomhall, Winefield 1990; Marcinkowski, Sobczak

1992).

Plec wplywa znaczaco na sposób reagowania na bezrobocie. Mezczyzni silniej

odczuwaja ekonomiczna dolegliwosc bycia niepracujacym. chcac jak najszybciej

zerwac ze statusem bezrobotnego, natomiast kobiety czesciej dopuszczaja mozli-

wosc dluzszego pozostawania bez pracy.

Opisane wyzej prawidlowosci róznicuja skutki wplywu bezrobocia na jedno-

stke. W prezentowanym opracowaniu podejmuje próbe odpowiedzi na kilka pytan

zwiazanych z wyzej poruszana problematyka:

1. Czy sytuacja bezrobocia przezywana przez jednostke ma zwiazek z kryzy-

sem w wartosciowaniu (ogólnym i dotyczacym podskal)?

2. Czy nastepstwa bezrobocia majace swoje odbicie w kryzysie w wartoscio-

waniu uzaleznione sa od wieku, fazy bezrobocia i plci?

l\tetoda

Próba badanych. Analiza wyników obejmuje próbe 316 osób (158 pracuja-

cych i 158 bezrobotnych>' Grupy te sa równowazne ze wzgledu na wiek i plec. Poza

tym grupa bezrobotnych zostala wyrównana ze wzgledu na faze bezrobocia. w

której w danym momencie jednostka sie znajdowala. Dobór przeprowadzony

zostal w sposób losowo-celowy. Dane zgromadzone zostaly w miesiacu lutym i

marcu 1995 roku w zakladach pracy, RUP-ie, wsród studentów zaocznych.

Pomiar zmiennych. Dane zgromadzone zostaly za pomoca Kwestionariu-

sza do Badania Kryzysu w Wartosciowaniu KKW - P. Olesia. Metoda stanowi

operacjonalizacje przedstawionej powyzej koncepcji kryzysu. KKW sklada sie z 25

pozycji, w tym pytania od 2 do 25 to pozycje diagnostyczne. Twierdzenia uporzad-

kowane sa ze wzgledu na przynaleznosc do 4 podskal, które sa zarazem objawami

kryzysu. W kazdej pozycji sa 3 mozliwosci odpowiedzi: zgodna z kluczem ma

wartosc 2 punktów; nie jestem pewien (?) - l punkt, a odpowiedz niezgodna z.

kluczem - o. Ogólny wynik surowy otrzymuje sie przez dodanie punktów uzyska-

nych za odpowiedz na poszczególne pytania KKW, nastepnie jest on przeliczany

wedlug odpowiedniej tabeli norm i jest wyrazem nasilenia trudnosci lub zaburzen

w procesie wartosciowania na poziomie ogólnym (globalnym) oraz w poszczegól-

nych podskalach.
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Analiza wyników badan

Prezentowane opracowanie stanowi próbe okreslenia zwiazku miedzy fa-

ktem bycia bezrobotnym i kryzysem w wartosciowaniu w zaleznosci od wieku, plci

i fazy bezrobocia.

Zgodnie z zalozeniami teoretycznymi przyjmuje, ze bezrobotni sa bardziej

sklonni do przezywania stanu kryzysu, jak i do stanu kryzysu w wartosciowaniu.

Tak sformulowana hipoteze weryfikowalam stosujac wspólczynnik X 2 .

Tabela l. Kryzys w wartosciowaniu u bezrobotnych i pracujacych

Grupa badanych kryzys brak kryzysu N

bezrobotni 88 70 158

pracujacy 19 139 158

107 209 316

x 2 = 67.27 P < .0000

!

Analiza wyników potwierdza przyjete przeze mnIe zalozenia. Z tabeli l

wynika, ze osoby pozbawione pracy czesciej wykazuja stan kryzysu w wartoscio-

waniu niz osoby pracujace. Zwiazek ten jest istotny statystycznie.

Zadania skladajace sie na test KKW sa tak skonstruowane, iz mozna dokonac

szczególowej analizy dotyczacej 4 glównych objawów kryzysu. Dlatego istotne

wydaje sie pytanie, który z objawów (niemoznosc zorganizowania wartosci osobis-

tych w spójtly system -" podskala H; znaczace przewartosciowania - podskala Z;

brak integracji wartosci - podskala D; obnizone poczucie realizacji wartosci -

podskala R) ma naj istotniejsze znaczenie dla osób przezywajacych kryzys w
wartosciowaniu. Wyniki tej analizy przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Kryzys w wartosciowaniu globalny a kryzys w wartosciowaniu

w podskalach u bezrobotnych

liczebnosc wspólczynnik t - test Studenta
korelacji

Spearmana

kryzys & H 158 .634974 10.26***

kryzys & Z 158 .232194 2.98***

kryzys & D 158 .519067 7.58***

kryzys & R 158 .198793 2.53**

* p < 0.05 **p < 0.01 ***p < 0.001

Analiza danych z punktu widzenia sily korelacji pomiedzy wyodrebnionymi

podskalami a kryzysem w wartosciowaniu wykazala, ze najsilniejsza wspólzalez-

nosc wystepuje miedzy kryzysem a podskala H i D. Tak wiec, dokonujac analizy

jakosciowej. osoby bl'zrobotne przejawiajace tendencje do kryzysu w wartosciowa-

niu maja najczesciej trudnosci z uporzadkowaniem systemu wartosci w hierarchie

oraz charakteryzuje je mala motywacja do realizacji wartosci w zyciu. Uzyskane

wyniki potwierdzaja teze, ze w kryzysie wystepuja co najmniej dwa jego objawy,
.

z tym ze trudnosci w uporzadkowaniu wartosci w system (podskal H) sa nieodla-

cznym jego elementem (por. Oles 1989).

Z przedstawionych w czesci teoretycznej czynników modyfikujacych psycho-

logiczna reakcje na bezrobocie do swoich badan wybralam trzy: wiek, plec oraz

faze bezrobocia. Zgodnie z przyjetymi twierdzeniami zakladam, ze:

I) osoby bezrobotne bedace w wieku 25-40 lat cechuje silniejsza tendencja do

kryzysu w wartosciowaniu,

2) osoby bezrobotne bedace w 4 i 5 fazie bezrobocia czesciej wykazuja sklonnosc

do przejawiania kryzysu w wartosciowaniu,

3) u bezrobotnych mezczyzn czesciej pojawia sie tendencja do kryzysu w warto-

sciowaniu.

Uzyskane wyniki przedstawiam w tabeli 3.
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Tabela 3. Kryzys w wartosciowaniu u bezrobotnych a wiek, faza bezrobocia i plec

liczebnosc wspólczynnik t - test
korelacji Studen ta

Spearmana

kryzys a wiek 158 .039521 .49

kryzys a faza 158 .479135 6.81***

kryzys a plec 158 .348658 1.45*

* p < 0.05 **p < 0.01 ***p < O 001

Analiza danych wykazala, ze hipoteza l nie potwierdzila sie. Natomiast

hipoteza 2 i 3 ma swoje uzasadnienie w otrzymanych wynikach. Z przeprowadzo-

nych badan wynika, ze osoby bezrobotne pozostajace bez pracy powyzej 6 miesiecy

(faza 4 i 5) czesciej przezywaja kryzys w wartosciowaniu. Hipoteza 3 dotyczaca

zwiazku plci i kryzysu takze sie potwierdzila. Mezczyzni czesciej wykazuja ten-

dencje do przejawiania kryzysu w wartosciowaniu niz kobiety.

Konkluzja

Przeprowadzona analiza statystyczna w duzym stopniu potwierdzila posta-

wione hipotezy. Osoby bezrobotne czesciej wykazuja stan kryzysu w wartosciowa-

niu, anizeli pracujacy. Dezorganizacja w wartosciowaniu przejawia sie najczesciej

w trudnosci uporzadkowania wartosci w hierarchiczny system oraz rozbieznosci

miedzy wartosciami uznawanymi a motywacja do ich realizacji. Stan kryzysu

wystepujacy u osób pozostajacych bez pracy zwiazany jest z faza bezrobocia i plcia.

Calosc prezentacji ma charakter badan pilotazowych i jest wstepem do

bardziej rozbudowanych analiz.
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