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LĘK W PRACY MENEDŻERA

ANXIETY AT WORK OF A MANAGER

Streszczenie: Lęk odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu menedżera. Odpowiedni po-
ziom lęku może pełnić funkcję motywacyjną. Patologiczny lęk nie tylko utrudnia pracę, ale 
wręcz może uniemożliwić jego funkcjonowanie w środowisku pracy. Celem artykułu jest 
dokonanie analizy wiedzy teoretycznej z zakresu lęku menedżera oraz analiza badań mene-
dżerów pod kątem ich lęku. W efekcie celem jest przedstawienie podstawowych źródeł lęku 
menedżerów. W artykule przedstawia się typologię i  źródła powstawania lęku. W dalszej 
części prezentuje się wyniki badań przeprowadzonych na grupie menedżerów oraz wnioski 
z nich płynące.

Słowa kluczowe: lęk, praca menedżera, motywacja, potrzeby menedżerskie, zarządzanie
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Abstract: Anxiety plays a key role in the functioning of managers. The proper level of anxie-
ty can play a motivational role in their work. Pathological anxiety not only hinders the work 
of the manager, but it may even cause that his functioning it the workplace would not be 
possible. The aim of the article is to analyze theoretical knowledge of the manager’s anxiety, 
as well as research the anxiety of managers. The article presents the typology and sources of 
anxiety. In further part of the article the study results carried out on a group of managers and 
its conclusions are presented.

Keywords: anxiety, managerial work, motivation, managerial needs, management

Wstęp

Problematyka lęku jest jedną z  najistotniejszych dla zrozumienia zachowania 
i zdrowia człowieka. Rozpoznanie źródeł lęku oraz zapewnienie utrzymywania go 
na właściwym poziomie jest kluczowe dla właściwego funkcjonowania menedżera 
w środowisku pracy. Szczególnie w pracy zawodowej, gdzie hierarchia, zadaniowość 
i skuteczność odgrywają kluczową rolę, istotne jest, aby nie występował nadmier-
ny lęk pracowników. Znaczącą rolę w zapewnieniu właściwego środowiska pracy 
pełnią menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwami. Menedżer, aby zapewnić 
skuteczną pracę oraz dobrą atmosferę, powinien w pierwszej kolejności posiadać 
umiejętność radzenia sobie z własnym lękiem. 

Celem artykułu jest dokonanie analizy wiedzy teoretycznej z zakresu lęku me-
nedżera oraz analiza badań menedżerów, pod kątem ich lęku. W efekcie celem jest 
przedstawienie podstawowych źródeł lęku menedżerów. W artykule podejmuje się 
analizę typologii lęku oraz rozróżnia się jego źródła. W dalszej części prezentuje 
się wyniki badań przeprowadzonych na grupie 65 menedżerów pod kątem wystę-
powaniu u nich lęku. W końcowej części artykułu przedstawione zostają wnioski 
z przeprowadzonych badań.

1. Typologia lęku 

Angielskie słowo oznaczające lęk – anxiety – i  jego europejskie odpowiedniki 
(angoisse, angoscia, Angst) wywodzą się z  łacińskiego słowa anxietas, które z  ko-
lei pochodzi od starogreckiego angh. Słowo angh często było także używane przez 
Greków w  znaczeniu „obarczony” lub „zatroskany”; początkowo było stosowane 
w odniesieniu do odczuć cielesnych, takich jak napięcie, ucisk lub dyskomfort. We-
dług Freuda lęk jest źródłem większości, jeśli nie wszystkich, chorób psychicznych 
oraz centralnym elementem potrzebnym do zrozumienia ludzkiego umysłu: „Pew-
ne jest, że problem lęku jest zagadką, której rozwiązanie musiałoby rzucić strumień 
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światła na całe nasze życie psychiczne”1. Freud podobnie jak Grecy odróżniał Angst 
(lęk) od Furcht (strach). Lęk, jak wskazywał, odnosi się do stanu i jest niezależny od 
obiektu, który go wywołuje, podczas gdy strach przyciąga uwagę właśnie do obiek-
tu2. Lęk opisuje stan oczekiwania na zagrożenie, przygotowanie na nie oraz obawia-
nia się go, mimo że konkretne źródło zagrożenia może być nieznane. Strach z kolei 
wymaga jasno określonego obiektu, którego można się bać3. Zasadniczo większość 
badaczy jest zgodnych, że lęk jest grupą reakcji emocjonalnych wyzwalanych przez 
bodźce działające bądź z zewnątrz, bądź z wewnątrz organizmu. 

Psychoanalitycy, biorąc pod uwagę pochodzenie lęku i  jego źródła, wyróżnia-
ją trzy jego rodzaje: lęk realny, lęk neurotyczny oraz lęk moralny. Lęk realny jest 
przykrym emocjonalnym przeżyciem spowodowanym percepcją jakiegoś niebez-
pieczeństwa grożącego z zewnątrz. Dla lęku neurotycznego charakterystyczne jest, 
że jest on nieproporcjonalny do realnie istniejącego niebezpieczeństwa. Lęk mo-
ralny z kolei można określić jako swoistą karę za naruszenie porządku moralne-
go, co może świadczyć o sile samokontroli regulującej najwyższe formy ludzkiego 
zachowania4, a także o naturze człowieka zmierzającej ku dobru i miłości jako wy-
znacznikowi zdrowia fizycznego i  psychicznego. Ze znanych nam mechanizmów 
redukujących lęk można wyróżnić takie jak zmniejszanie się lęku przy czasowym 
i przestrzennym zbliżaniu się do czynnika zagrażającego, przyzwyczajenie, zmniej-
szające zniekształcenie czynnika zagrażającego, odsunięcie czynnika powodującego 
lęk, zapomnienie czy redukcję lęku pod wpływem celu5. 

2. Źródła lęku menedżera

 Z perspektywy realizacji potrzeb brak ich zaspokojenia można określić jako jedno 
z głównych źródeł powstawania lęku. Dlatego istotne jest podjęcie analizy zagadnie-
nia lęku właśnie z perspektywy potrzeb. Smutek jako emocja spoczynkowa w odróż-
nieniu do radości jest konsekwencją lęku przy braku nadziei zrealizowania potrzeb6. 
Można zatem wnioskować, że przewartościowanie hierarchii potrzeb spowoduje re-
dukcję lęku, związanego z antycypowanym lub realnym brakiem ich realizacji. 

Jednym z najbardziej znanych badaczy potrzeb ludzkich był Abraham Maslow. 
Według niego deprywacja potrzeb fizjologicznych spowoduje wygaszenie innych 
potrzeb. Na przykład człowiek głodny będzie przywoływał obrazy pamięci związane 
z jedzeniem i dążył wszelkimi siłami do zaspokojenia tej potrzeby, nie zważając na 

1  S. Freud, Wstęp do psychoanalizy, PWN, Warszawa 2010, s. 256.
2  R.C. Bolles, M.S. Fanslow, A perceptual – defensive – recuperative Model of Fear and Pain, “Behavioral 
and Brain Sciences” 1980, 3, s. 291-323.
3  S. Freud, Poza zasadą przyjemności, PWN, Warszawa 2005, s. 146-152
4  A. Kepiński, Lęk, Wydawnictwo Literackie 1977, s. 255.
5  Ibidem, s. 242.
6  Święty Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 10: O uczuciach, Veritas, Londyn 1963, s. 18.
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inne potrzeby. Jeżeli potrzeby fizjologiczne są dobrze zaspokojone, pojawia się kolej-
ny zbiór potrzeb, który klasyfikuje się jako potrzeby bezpieczeństwa, rozumiane jako 
potrzeby: pewności, stabilności, oparcia, opieki, wolności od strachu, lęku i chaosu, 
struktury, porządku, prawa i granic, silnego opiekuna itd. Deprywacja tych potrzeb 
może, jak wspomniano powyżej, zrekrutować organizm do ich ochrony. Kolejną pod-
grupą potrzeb opisanych przez Maslowa są potrzeby przynależności i miłości. Według 
Maslowa potrzeby te wystąpią, jeżeli potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa zostaną 
zaspokojone. W swoich rozważaniach Maslow precyzuje, że nigdy nie występuje sy-
tuacja pełnego zaspokojenia potrzeb z poszczególnych kategorii. Według wielu ba-
daczy istotą problemu patologii jest najczęściej zaburzona potrzeba miłości. Niemal 
wszyscy teoretycy psychologii podkreślają, że niezaspokojenie potrzeby miłości jest 
podstawowym elementem w obrazie nieprzystosowania7. Deprywacja potrzeby mi-
łości powoduje smutek i lęk. Na następnym szczeblu jest potrzeba szacunku. Ludzie 
posiadają potrzebę ugruntowanej wysokiej samooceny, szacunku do siebie, poczucia 
własnej wartości i poważania ze strony innych. Potrzeby te dzieli się na dwie gru-
py. Do pierwszej z nich należy pragnienie mocy, osiągnięć, kompetencji, fachowości, 
pewności siebie w konfrontacji ze światem oraz niezależności i wolności. Druga pod-
grupa obejmuje pragnienie dobrej opinii, prestiżu zdefiniowanego jako szacunek ze 
strony innych, statusu, sławy i chwały, dominacji, uznania, zainteresowania, znacze-
nia, godności czy docenienia. Zaspokojenie potrzeby szacunku dla siebie prowadzi do 
poczucia pewności siebie, własnej wartości, siły, zdolności i kompetencji do poczucia, 
że jest się pożytecznym w świecie. Udaremnienie zaspokojenia tych potrzeb wywołuje 
uczucia niższości, słabości i bezradności, które prowadzi z kolei do ogólnego zniechę-
cenia, tendencji kompensacyjnych lub neurotycznych. Najbardziej stabilne poczucie 
własnej wartości bazuje na zasłużonym szacunku innych ludzi, a nie powierzchownej 
sławie czy rozgłosie. Bazuje na własnych kompetencjach i właściwych działaniach8. 

Szacunek menedżera do pracowników wyraża się chociażby w sprawiedliwym 
ich traktowania, a także w miarę zasadności i możliwości we wdrażaniu ich w cele 
podejmowanych przedsięwzięć. Delegowanie istotnych zadań pracownikom sprzy-
ja ich rozwojowi i poczuciu własnej wartości. U szczytu znajdują się potrzeby sa-
morealizacji. Termin „samorealizacja” został wprowadzony przez Kurta Goldsteina. 
Termin ten odnosi się do zrealizowania swego potencjału. W przedsiębiorstwach 
poprzez godziwe wynagrodzenie pracownik otrzymuje wszelkie środki do zaspo-
kojenia swoich potrzeb, w tym tych dotyczących samorealizacji. Poprzez aktywny 
dialog z pracownikiem menedżer ma możliwość pozyskania informacji o zainte-
resowaniach pracownika i  odpowiedniego pokierowania jego rozwojem, tak aby 
zmaksymalizować korzyści dla przedsiębiorstwa, mając na uwadze również potrze-
by pracownika. 

7  A. Maslow, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 69.
8  Ibidem, s. 70.
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Abraham Maslow wyróżnia także podstawowe potrzeby poznawcze. Lęk jest ne-
gatywną determinantą zdobywania wiedzy. Badania psychologiczne ludzi zdrowych 
wskazują, że ich potrzebą jest zgłębianie tego, co nieznane. Poszukiwanie wiedzy często 
utożsamiane jest z poszukiwaniem prawdy, jako naturalnym dążeniem człowieka. Na-
wet po pozyskaniu konkretnej wiedzy jest ona pogłębiana. Niektórzy badacze zauważają 
w tych procesach potrzebę poszukiwania sensu. Frustracja potrzeb poznawczych powo-
duje według badań realne skutki w postaci objawów psychopatologicznych9. 

Menedżerowie aktywnie pozyskują wiedzę na istotne dla rozwoju ich przedsię-
biorstw tematy. Zapoznawanie pracowników z celami i planami przedsiębiorstwa po-
służy także zaspokojeniu ich potrzeb poznawczych i zwiększy ich motywację. Stosunko-
wo mało zdiagnozowanymi potrzebami wśród badaczy są potrzeby estetyczne. Badania 
psychologiczne wskazują, że niektóre badane jednostki odczuwają realne potrzeby 
w tym zakresie. W kontakcie z brzydotą stają się one chore, a piękne otoczenie sprawia, 
że zostają wyleczone10. Tematyką estetyki i piękna zajmowali się już starożytni filozofo-
wie. Dla Arystotelesa pięknem np. jest wszystko to, co będąc dobrem, jest przyjemne, jak 
również to, co przyjemne dla wzroku i słuchu. Starożytni filozofowie wśród atrybutów 
piękna wymieniali symetrię, proporcję, harmonię barw, dźwięków itd.

3. Wyniki badań menedżerów w zakresie lęku jako stanu i jako cechy

Badania przeprowadzone zostały na grupie 65 menedżerów. Zastosowano wy-
standaryzowany Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI, mierzący lęk jako stan oraz 
lęk jako cechę, a więc lęk rozumiany jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie 
stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stałą cechę osobowości.

Na rysunku 1 przedstawiono przedziały wiekowe badanych menedżerów. 

9  Ibidem, s. 73.
10  Ibidem, s. 74.
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Rysunek 1. Przedziały wiekowe badanych menedżerów
Figure1. The age of the responding managers

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Na rysunku 2 przedstawiono statystyki badanych menedżerów ze względu na 
szczebel zarządzania.

Rysunek 2. Statystyki badanych menedżerów ze względu na szczebel zarządzania
Figure 2. Statistics of the surveyed managers by level of management

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Na rysunku 3 przedstawiono statystyki badanych menedżerów ze względu na płeć.

Rysunek 3. Statystyki badanych menedżerów ze względu na płeć
Figure 3. Statistics of the surveyed mangers by gender

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Na rysunku 4 przedstawiono statystyki ze względu na przynależność menedżera 
do rodzaju przedsiębiorstwa. 

Rysunek 4. Statystyki badanych ze względu na przynależność menedżera do rodzaju przedsiębiorstwa
Figure 4. Statistics of the respondents due to the manager’s belonging to the type of enterprise

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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W kwestionariuszu STAI istnieje 20 stwierdzeń wskazujących na lęk jako stan 
oraz 20 stwierdzeń wskazujących na lęk jako cechę. W przypadku stwierdzeń mie-
rzących lęk jako stan respondent wskazywał cztery możliwe odpowiedzi dla każ-
dego z twierdzeń, a mianowicie: „zdecydowanie nie”, „raczej nie”, „raczej tak” oraz 
„zdecydowanie tak”. Punktację wyników przeprowadzono zgodnie z kluczem przy-
należnym do tego standardowego kwestionariusza. 

Wyniki punktowe zbiorcze osiąga się, sumując wyniki jednostkowe dla poszcze-
gólnych stwierdzeń. Łączny wynik testu waha się w granicach od 20 do 80. Następu-
jące zalecane według klucza interpretacje wyników to: od 20 do 29 punktów – niski 
poziom lęku; od 30 do 42 – średni umiarkowany poziom lęku, powyżej 43 – wysoki 
poziom lęku. 

Przedstawiono się listę wskazań możliwych do wyboru celem określenia lęku 
jako stanu od numeru 1 do 20 oraz lęku jako cechy od numeru 21 do 40. 

1. Jestem spokojny. 
2. Czuję się bezpiecznie.
3. Jestem napięty.
4. Jestem rozżalony.
5. Czuję się swobodnie.
6. Jestem przygnębiony.
7. Martwię się czy nie stanie się coś złego.
8. Czuje się wypoczęty.
9. Odczuwam niepokój.
10. Jest mi dobrze.
11. Czuję się pewny siebie.
12. Jestem zdenerwowany.
13. Jestem roztrzęsiony.
14. Jestem podminowany.
15. Jestem odprężony.
16. Jestem zadowolony. 
17. Jestem zmartwiony.
18. Czuję się nadmiernie podniecony.
19. Jestem radosny.
20. Jest mi przyjemnie.
21. Jest mi przyjemnie.
22. Szybko się męczę.
23. Chce mi się płakać.
24. Chciałbym być tak szczęśliwy jak inni.
25. Tracę na tym, że nie umiem się dostatecznie szybko decydować.
26. Czuję się wypoczęty.
27. Jestem spokojny i opanowany. 
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28. Czuję, że trudności tak się piętrzą, że nie potrafię ich przezwyciężyć.
29. Za bardzo martwię się czymś, co w gruncie rzeczy nie jest ważne.
30. Jestem szczęśliwy.
31. Jestem skłonny brać wszystko zbyt poważnie.
32. Brak mi pewności siebie.
33. Czuję się bezpiecznie.
34. Staram się nie zauważać kryzysów i trudności.
35. Jest mi smutno.
36. Jestem zadowolony.
37. Jakaś nieważna myśl chodzi mi po głowie i dręczy mnie.
38. Przeżywam rozczarowania tak dotkliwie, że nie mogę przestać o nich myśleć.
39. Jestem osobą zrównoważoną.
40. Staję się napięty lub rozdrażniony, gdy myślę o swoich niedawnych kłopotach.
Na rysunku 5 przedstawiono zbiorcze wyniku w zakresie lęku jako stanu (X1) 

oraz jako cechy (X2)

Rysunek 5. Wyniki w zakresie lęku jako stanu oraz lęku jako cechy
Figure 5. Outcomes regarding trait anxiety

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Jak zobrazowano na rysunku 5, wynik lęku jako stanu wśród ankietowanych 
menedżerów wynosi 32,83. Wynik lęku jako cechy wśród ankietowanych menedże-
rów wynosi 34,04. Przedstawione powyżej wyniki w zakresie lęku jako stanu oraz 
lęku jako cechy wskazują, że pomiary mieszczą się, zgodnie z wystandaryzowanym 
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kluczem, w wartościach średnich, czyli lęku w normie. W celu wyciągnięcia dal-
szych wniosków przeprowadza się bardziej szczegółową analizę. 

Na rysunku 6 przedstawiono wyniki badań na grupie menedżerów w zakresie 
lęku jako stanu, z rozróżnieniem uzyskanych odpowiedzi na poszczególne pytania. 

Rysunek 6. Wyniki badań w grupie menedżerów w zakresie lęku jako stanu, z rozróżnieniem 
uzyskanych odpowiedzi
Figure 6. Survey outcomes regarding state anxiety of a group of managers differentiating 
particular answers

Źródło. opracowanie własne na podstawie badań.
 
Jak wynika z danych zobrazowanych na rysunku 6, średnie wszystkich odpo-

wiedzi respondentów mieszczą się w przedziale 1 do 2 w zakresach, w których mak-
symalna rozpiętość wynosi od 1 do 4. Przy czym 1 oznacza powiązanie z  lękiem 
w stopniu minimalnym, natomiast 4 oznacza powiązanie z lękiem w stopniu mak-
symalnym dla danej odpowiedzi. Wynik powyżej mediany badani menedżerowie 
otrzymują w przypadku następujących odpowiedzi: „jestem napięty” (1,73), „czuję 
się swobodnie” (1,77), „czuję się wypoczęty” (1,96), „odczuwam niepokój” (1,77), 
„jest mi dobrze” (1,69), „czuję się pewny siebie” (1,8), „jestem odprężony” (1,81), 
„jestem zadowolony” (1,65), „jestem radosny’ (1,65), „jest mi przyjemnie” (1,77). 
W przypadku stwierdzeń mierzących lęk jako cechę respondenci również wybierali 
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jeden z  czterech możliwych wariantów, a  mianowicie: „prawie nigdy”, „czasami”, 
„często” oraz „prawie zawsze”. 

Na rysunku 7 przedstawiono zbiorcze wyniki lęku jako cechy, uzyskane w prze-
prowadzonych badaniach na grupie menedżerów. 

Rysunek 7. Wyniki badań w grupie menedżerów w zakresie lęku jako cechy z rozróżnieniem 
uzyskanych odpowiedzi
Figure 7. Survey outcomes regarding trait anxiety of a group of managers differentiating 
particular answers

Źródło. opracowanie własne na podstawie badań.

Jak wynika z danych zobrazowanych na rysunku 7, średnie odpowiedzi respon-
dentów mieszczą się w przedziale od 1 do 3, w rozpiętościach maksymalnych od 1 do 
4. Przy czym 1 oznacza powiązanie z lękiem w skali minimalnej, natomiast 4 ozna-
cza powiązanie z lękiem w skali maksymalnej dla danej odpowiedzi. Wyniki powyżej 
mediany menedżerowie otrzymują dla następujących stwierdzeń: „jest mi przyjem-
nie” (1,92), „szybko się męczę” (1,73), „chciałbym być tak szczęśliwy jak inni” (1,76), 
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„czuję się wypoczęty” (2,11), „bardzo martwię się czymś, co w gruncie rzeczy nie jest 
ważne” (1,73), „jestem szczęśliwy” (1,77), „jestem skłonny brać wszystko zbyt poważ-
nie” (2,04), „brak mi pewności siebie” (1,64), „czuję się bezpiecznie” (1,69), „staję się 
napięty lub rozdrażniony, gdy myślę o swoich niedawnych kłopotach” (1,85). 

Rozpatrując uzyskane wyniki w  kategorii źródeł lęku, można stwierdzić, że 
badani nie odczuwają braku zachowania podstawowych potrzeby fizjologicznych 
i potrzeb bezpieczeństwa, aczkolwiek wskazują na stosunkowo niższy stopień wy-
poczęcia i podwyższony stan napięcia, jak i zaniżony stan odprężenia w porówna-
niu do innych zakresów badania. Stosunkowo zaniżone wyniki w stosunku do całe-
go zakresu pytań menedżerowie uzyskują w obszarze swobody samopoczucia oraz 
pewności siebie. Może to korelować z wysokimi potrzebami szacunku i uznania, 
nadmierną ambicją oraz z narcyzmem niektórych menedżerów. W związku ze zbyt-
nim poświęceniem się pracy zawodowej nastąpić może brak oparcia w  rodzinie, 
co w efekcie wpłynie na deprywację potrzeby miłości, a w konsekwencji zaburzy 
poczucie własnej wartości. Brak dystansu i branie swoich zadań zawodowych zbyt 
poważnie również podwyższa poziom lęku menedżerów. Znalezienie źródeł wypo-
czynku i relaksu oraz przysłowiowe „wrzucenie na luz” wpłynęłoby pozytywnie na 
zmniejszenie stopnia rozdrażnienia oraz obniżyłoby lęk i w związku z tym dopro-
wadziłoby także do wzrostu skuteczności zawodowej w dłuższej perspektywie.

 
Podsumowanie

 
Lęk jest jedną z głównych kategorii wpływających na pracę zespołów ludzkich. Sku-

tecznego menedżera powinien charakteryzować lęk mierzony we właściwych pozio-
mach, nieprzekraczających wartości średnich, zgodnie ze standardowym kluczem do 
wystandaryzowanego testu, czyli w normie. Z jednej strony całkowity jego brak byłby 
niewskazany ze względu na fakt, iż pewien poziom lęku zapewnia właściwą motywację. 
Z kolei zawyżony lęk menedżera wpływa negatywnie na procesy decyzyjne oraz pracę 
całego przedsiębiorstwa. Jak pokazały wyniki badań, lęk wśród badanych menedżerów 
mieści się w wartościach średnich, czyli zgodnie z interpretacją – w normie. 

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki można wyróżnić pewne zakresy, które moż-
na by poprawić w celu redukcji lęku, przy jednoczesnym braku utraty motywacji. 
Jak wynika z  badań, menedżerowie szybko się męczą i  nie wypoczywają należy-
cie. Wiele czasu poświęcają także na rozmyślanie o kłopotach i trudnościach oraz 
zamartwiają się sprawami mało istotnymi, co powoduje nieco obniżone poczucie 
bezpieczeństwa i szczęśliwości. Większe skoncentrowanie się na źródłach szczęścia 
z zaprezentowanej systematyki potrzeb, np. w obszarze miłości rodzinnej, będącej 
odskocznią od spraw zawodowych oraz zadbanie o siebie pod kątem wypoczynku 
i relaksu z całą pewnością wpłynęłoby na wzrost pewności siebie menedżerów oraz 
zmniejszenie ich lęku, a w dalszej kolejności na poprawę skuteczności w pracy. 
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