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STRESZCZENIE 

Złożoność problematyki zachowań w kontekście sytuacyjnym, zachodzących 

w systemie zależności między kształceniem w zawodzie położnej, wpływem postrzegania 

własnej skuteczności i radzeniem sobie ze stresem wśród studentów na poszczególnych 

etapach kształcenia na kierunku położnictwo jest bardzo istotna zarówno dla samego 

kształcenia na wskazanym kierunku, jak i dla wykonywania zawodu położnej. Konteksty 

sytuacyjne są charakterystyczne dla określonego wieku. Wymagania w kontekście 

sytuacyjnym dotyczą głównie życia zawodowego, kształcenia i organizacji czasu wolnego. 

Młodzi ludzie na co dzień podejmują próby łączenia powyższych aspektów swej aktywności 

w spójną całość. Studenci kierunku położnictwo konfrontują się w trakcie swojego 

kształcenia z różnymi sytuacjami, w których dokonują różnorodnych wyborów wraz 

z towarzyszącymi temu emocjami. Poszerzają formy aktywności życiowej, a także podejmują 

decyzje związane z zawodem i karierą, ugruntowują swoje normy i wartości [22, 198, 204, 

218]. 

Kształcenie na kierunku położnictwo wymaga posiadania szeregu określonych 

predyspozycji, które przyczyniają się do podejmowania studiów świadomie, czerpania 

satysfakcji ze studiowania. W trakcie wykonywania zawodu, pomagają w pracy na 

najwyższym poziomie, zapobiegają zjawisku wypalenia zawodowego [20, 27, 32, 69, 131, 

171, 188, 210, 233, 276, 319]. 

W kontekście kształcenia i rozwoju kariery zawodowej, istotną kwestią jest 

zagadnienie poczucia własnej skuteczności, które jest jednym z czynników warunkujących 

odniesienie sukcesu zarówno na ścieżce edukacyjnej jak i zawodowej. Powodzenie w tym 

okresie zależy od zaufania jednostki we własne możliwości i wiary w osiągnięcie sukcesu 

w wykonywaniu danej profesji [11, 12, 15, 149, 184, 271].  

Procesowi kształcenia na poziomie studiów wyższych nieodłącznie towarzyszy stres. 

Odniesienie sukcesu, doświadczając jednocześnie tych trudnych sytuacji zależy więc nie tylko 

od przekonania o własnej skuteczności, ale również od umiejętności opanowania emocji, 

mobilizacji i nadziei na pozytywne zakończenie procesu kształcenia [149, 181, 184, 189, 204, 

232]. 

 Celem podjętych badań była ocena zachowań studentów w kontekście wymagań 

sytuacyjnych oraz ich poczucia własnej skuteczności na różnych etapach kształcenia 

w zawodzie położnej. 



Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie (KE-0254/143/2016). 

 Badania zostały przeprowadzone w okresie od października 2016 roku do września 

2017 roku wśród 1031 studentów kształcących się w Uczelniach Wyższych na kierunku 

Położnictwo. Do badania zostali włączeni studenci I i III roku kierunku położnictwo na 

studiach I stopnia oraz studenci studiów II stopnia. Respondenci byli poinformowani 

o dobrowolności, anonimowości udziału w badaniach, jak i wykorzystaniu uzyskanych 

wyników wyłącznie do celów naukowych. 

W celu przeprowadzenia badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego 

z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej. Narzędzia badawcze wykorzystane 

w niniejszej pracy to kwestionariusz IPS – Inwentarz Diagnostyki Osobowości w Kontekście 

Sytuacyjnym – U. Schaarschmidt, A Fischer (w adaptacji polskiej T. Rongińskiej), 

Kwestionariusz Mini-COPE – Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem – 

S.C. Charles (w adaptacji polskiej: Z. Juczyńskiego, N. Ogińskiej-Bulik), Kwestionariusz 

GSES – Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności – R. Schwarzer, M. Jerusalem (w adaptacji 

polskiej: Z. Juczyńskiego) oraz autorski kwestionariusz ankiety. 

Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej. Badania statystyczne 

przeprowadzone były w oparciu o oprogramowanie komputerowe IBM SPSS Statistics 

(v. 21). 

Do zrealizowania celu badań sformułowano następujące problemy badawcze: 

1. Jakie wiodące zachowania w kontekście sytuacyjnym prezentują studenci kierunku 

położnictwo w sferze społeczno–komunikacyjnej, sferze osiągnięć oraz w sferze 

zachowań zdrowotnych i relaksacyjnych? 

2. Jaki jest poziom subiektywnego zadowolenia studentów na różnych etapach 

kształcenia w zawodzie położnej ze swoich zachowań w sferze społeczno–

komunikacyjnej, sferze osiągnięć oraz sferze zdrowotno-relaksacyjnej? 

3. Czy zmienne socjodemograficzne determinują poczucie własnej skuteczności 

studentów  w trakcie kształcenia w zawodzie położnej? 

4. Czy wiodące zachowania studentów I i III roku studiów Iº i studentów studiów IIº 

kierunku położnictwo w kontekście sytuacyjnym pozostają w związku z ich 

poczuciem własnej skuteczności? 

5. Jakie strategie radzenia sobie ze stresem stosują studenci kierunku położnictwo 

w zależności od etapu kształcenia? 



6. Czy poczucie własnej skuteczności determinuje sposoby reagowania i odczuwania 

w sytuacjach doświadczania silnego stresu, a także poczucie zadowolenia z własnych 

zachowań w kontekście sytuacyjnym studentów na różnych etapach kształcenia 

w zawodzie położnej? 

7. Czy zadowolenie z własnych zachowań w kontekście sytuacyjnym studentów na 

różnych etapach kształcenia w zawodzie położnej wpływa na ich sposoby reagowania 

i odczuwania w sytuacjach doświadczania silnego stresu? 

Zebrany materiał empiryczny, opracowanie statystyczne uzyskanych wyników oraz ich 

interpretacja pozwoliła na postawienie wniosków końcowych. 

Studenci studiów Iº na kierunku położnictwo prezentują wysokie nasilenie w skali 

wrażliwości na frustrację w sferze społeczno-komunikacyjnej, niską pewność siebie 

w sytuacji wymagań egzaminacyjnych w sferze osiągnięć oraz niską profilaktykę zdrowia 

w przypadku sygnałów ostrzegawczych w sferze zdrowotno-relaksacyjnej, natomiast studenci 

studiów IIº - wysoką tendencję do konfrontacji w sytuacjach konfliktów społecznych w sferze 

społeczno-komunikacyjnej, niski poziom optymizmu wobec codziennych wymagań w sferze 

osiągnięć oraz niską profilaktykę zdrowia w przypadku sygnałów ostrzegawczych w sferze 

zdrowotno-relaksacyjnej. 

Zadowolenie z własnych zachowań w sferze społeczno-komunikacyjnej, sferze 

osiągnięć oraz zdrowotno-relaksacyjnej studentów I i III roku studiów Iº, a także studiów IIº 

na kierunku położnictwo jest porównywalne we wszystkich grupach i kształtuje się na niskim 

poziomie. 

Do zmiennych socjodemograficznych determinujących poczucie własnej skuteczności 

studentów w trakcie kształcenia w zawodzie położnej należy aktywność społeczno-

zawodowa, kondycja psychiczna i fizyczna, zadowolenie z jakości swojego życia i wiedza 

dotycząca umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

Wiodące zachowania studentów zarówno Iº, jak i IIº studiów na kierunku położnictwo, 

w kontekście sytuacyjnym, pozostają w związku z ich uogólnionym poczuciem własnej 

skuteczności. 

Studenci I roku studiów Iº, a także studiów IIº kierunku położnictwo najczęściej 

stosują poszukiwanie wsparcia emocjonalnego oraz aktywne radzenie sobie jako strategie 

zaradcze wobec doświadczanego stresu, a studenci III roku studiów Iº stosują głównie 

poszukiwanie wsparcia emocjonalnego i wsparcia instrumentalnego. 

Poczucie własnej skuteczności determinuje zarówno sposoby reagowania 

i odczuwania w sytuacjach doświadczania silnego stresu, jak i subiektywne poczucie 



zadowolenia z własnych zachowań w kontekście sytuacyjnym wśród studentów na różnych 

etapach kształcenia w zawodzie położnej. 

Wyższe poczucie własnej skuteczności studentów kierunku położnictwo zarówno Iº, jak 

i IIº determinuje wybór planowania, pozytywnego przewartościowania, akceptacji, aktywnego 

radzenia sobie oraz poszukiwania wsparcia instrumentalnego jako strategii 

wykorzystywanych w radzeniu sobie ze stresem. 

Wyższe poczucie własnej skuteczności studentów kierunku położnictwo zarówno Iº, jak 

i IIº wpływa na mniejszą preferencję wobec zaprzeczania, zażywania substancji 

psychoaktywnych, zaprzestania działań i obwiniania siebie jako strategii stosowanych 

w radzeniu sobie ze stresem. 

Wyższe poczucie własnej skuteczności determinuje wyższe zadowolenie studentów 

studiów Iº i IIº kierunku położnictwo z zachowania zarówno w sferze społeczno-

komunikacyjnej, w sferze osiągnięć i w sferze zdrowotno-relaksacyjnej. 

Większe zadowolenie z własnych zachowań w kontekście sytuacyjnym studentów na 

różnych etapach kształcenia w zawodzie położnej wpływa na ich sposoby reagowania 

i odczuwania w sytuacjach doświadczania silnego stresu. 

Większe zadowolenie z zachowań w sferze społeczno–komunikacyjnej determinuje 

poszukiwanie wsparcia instrumentalnego wśród studentów z I roku studiów Iº, a także ze 

studiów IIº na kierunku położnictwo. 

Większe zadowolenie z zachowań w sferze osiągnięć determinuje wybór planowania, 

akceptacji i poszukiwania wsparcia emocjonalnego u studentów I roku studiów Iº i wybór 

strategii aktywnego radzenia sobie i poszukiwania wsparcia emocjonalnego wśród studentów 

III roku studiów Iº, a także mniejszą preferencję wobec strategii zaprzeczania, wyładowania 

i zażywania substancji psychoaktywnych u studentów I roku studiów Iº oraz wyładowania 

i zaprzestania działań u studentów III roku studiów Iº i studentów studiów IIº kierunku 

położnictwo. 

Większe zadowolenie z zachowań w sferze zdrowotno–relaksacyjnej determinuje 

wybór aktywnego radzenia sobie i akceptacji u studentów I roku studiów Iº, aktywnego 

radzenia sobie, planowania i poszukiwania wsparcia emocjonalnego u studentów III roku 

studiów Iº oraz akceptacji u studentów studiów IIº kierunku położnictwo. 

Większe zadowolenie z zachowań w sferze zdrowotno–relaksacyjnej determinuje też 

mniejszą preferencję studentów III roku studiów Iº, a także studiów IIº kierunku położnictwo 

wobec wyładowania i obwiniania jako strategii implikowanych w sytuacjach doświadczania 

silnego stresu. 



 Badania ujawniły konkretne cechy studentów, które mogą im utrudniać 

funkcjonowanie w środowisku uczelni, wśród rówieśników, w okresie wypoczynku po pracy. 

Na tej podstawie można zaplanować wdrożenie działań korekcyjnych czy interwencyjnych 

wobec niesprzyjających zachowań studentów badanych w kontekście sytuacyjnym.  

Wskazane jest podjęcie działań na rzecz wzmocnienia kompetencji interpersonalnych, 

umiejętności zwalczania stresu, a także profilaktyki zdrowia w tym zdrowia psychicznego. 

Należy również podjąć działania na rzecz wzmocnienia profilaktyki zdrowotnej w trakcie 

trwania edukacji w zawodzie położnej.  

Wyniki badań podkreślają chęci studentów kierunku położnictwo do walki 

z problemami dotykającymi ich w obszarze zawodowym. Świadomość o istniejących brakach 

nie pozostanie bez znaczenia w przypadku działań profilaktycznych i korekcyjnych. 

Określenie poziomu poczucia własnej skuteczności badanych, które warunkuje powodzenie 

na ścieżce edukacyjnej i poznanie stylów radzenia sobie ze stresem wśród studentów na 

różnych etapach nauki wskazuje na konieczność wypracowania i wdrożenia pewnych 

rozwiązań ze strony uczelni jako działań wspierających, zaradczych i wzmacniających zasoby 

jednostek i całych grup dla przystosowania się w wymiarze akademickim, psychospołecznym 

i zdrowotnym. 

 


