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RADZENIE SOBIE Z LĘKIEM MENEDŻERÓW 
POLSKICH I CHIŃSKICH

DEALING WITH ANXIETY OF POLISH AND CHINESE 
MANAGERS

Streszczenie: Lęk jest jedną z najistotniejszych kategorii wpływających na pracę menedże-
rów. Pewien poziom lęku zapewnia właściwą motywację menedżera. Zawyżony lęk, z ko-
lei wpływa negatywnie na jego pracę i pracę całego przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest 
przedstawienie źródeł lęku menedżerów, obszarów jego występowania oraz zaproponowa-
nie działań mających na celu redukcję lęku menedżerów. W artykule prezentuje się analizę 
badań lęku polskich i chińskich menedżerów.
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Abstract: Anxiety is one of the most important categories influencing the work of managers. 
A certain level of anxiety ensures that the manager is properly motivated. Inflated fear, in 
turn, negatively affects the work of the manager and so the entire enterprise. The aim of the 
article is to present the sources of managers anxiety and the areas of its occurrence as also 
to propose measures to reduce the anxiety of managers. The article presents an analysis of 
anxiety studies conducted among Polish and Chinese managers.

Keywords: management, anxiety, management, entrepreneurial, human resources, manager 

Wprowadzenie

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. Za-
sadniczo w szerokiej definicji lęku większość badaczy jest zgodnych, że lęk jest gru-
pą reakcji emocjonalnych, wyzwalanych przez bodźce, działające bądź z zewnątrz, 
bądź z wewnątrz organizmu. Lęk opisuje stan oczekiwania na zagrożenie, przygoto-
wanie na nie oraz obawiania się go, mimo że konkretne źródło zagrożenia może być 
nieznane. Jak pisał Platon lęk jest oczekiwaniem zła, strach z kolei wymaga jasno 
określonego obiektu, którego można się bać1. Podobnie słowo lęk w języku chiń-
skim składa się z dwóch znaków (害怕haipa). Drugi znak odnosi się do bojaźni, 
natomiast pierwszy można przetłumaczyć jako zło lub diabeł. Freud, jak starożytni 
Grecy, odróżniał Angst (lęk) of Furcht (strach). Lęk, jak wskazał, odnosi się do sta-
nu i  jest niezależny od obiektu, który go wywołuje, podczas gdy strach przyciąga 
uwagę właśnie do obiektu2. Freud umieścił lęk w centrum swojej psychoanalitycz-
nej teorii zaburzeń psychicznych. Według niego lęk jest źródłem większości, jeśli 
nie wszystkich, chorób psychicznych oraz centralnym elementem potrzebnym do 
zrozumienia ludzkiego umysłu, wskazując, że „pewne jest, iż problem lęku jest za-
gadką, której rozwiązanie musiałoby rzucić strumień światła na całe nasze życie 
psychiczne”3. Na potrzeby niniejszego artykułu lęk rozumiany jest w szerokiej defi-
nicji, obejmującej zarówno lęk wyzwalany przez bodźce, działające z zewnątrz, jak 
i z wewnątrz organizmu.

Lęk jest ważnym czynnikiem w procesie decyzyjnym. Na proces ten można wpły-
wać oraz zwalczać nadmierny poziom lęku. W celu poznania sposobów redukcji lęku 

1  S. Freud, Poza zasadą przyjemności, Warszawa PWN, 2005, s. 146-152
2  R.C. Bolles, M.S. Fanslow, A perceptual – defensive – recuperative Model of Fear and Pain, “Behav-
ioral and Brain Sciences” 1980, nr 3, s. 291-323.
3  S. Freud, Wstęp do psychoanalizy, PWN, Warszawa 2010, s. 256.
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w decyzjach menedżerskich należy zapytać o przyczyny jego powstawania Najistot-
niejszym pytaniem jest, jak wskazywali starożytni Grecy, pytanie „diati” – dlaczego.

Rozpatrując problem lęku „okiem behawiorysty”, można przywołać wskazanie, że 
lepiej „nie czynić drugiemu tego, co tobie niemiłe”, gdyż niewątpliwie może to spotkać 
się z niemiłymi konsekwencjami w odwecie lub też z niemiłymi konsekwencjami – jako 
forma autoagresji4. Z drugiej strony podjęcie decyzji w kierunku dobrej współpracy, 
według logiki, spotka się również z decyzją o pozytywnym działaniu z drugiej strony. 
W następstwie dojdzie do obopólnej korzystnej i opłacalnej dla obu stron współpracy, 
co jest pożądane z perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa. Lęk w podejściu behawioral-
nym powstaje poprzez warunkowanie klasyczne lub instrumentalne. J.B. Watson, opi-
sując zasadę warunkowania klasycznego, wskazywał, że zachowanie przybiera postać 
reakcji na bodźce5. Warunkowanie klasyczne, w którym uczący się podmiot pozostaje 
bierny, należy odróżnić od warunkowania instrumentalnego. E. Thorndike sformuło-
wał prawo efektu, występujące w warunkowaniu instrumentalnym, które mówi, że „im 
większe zadowolenie lub przykrość, tym większe wzmocnienie lub osłabienie związku”6. 

W przedsiębiorstwach funkcjonuje szereg zwyczajów, zasad i regulaminów, któ-
rych należy przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych zasad wiąże się z konsekwencjami. 
Z tego względu decyzje menedżerskie, określające zasady działania i konsekwencje ich 
nieprzestrzegania, spowodują uporządkowanie i  sformalizowanie struktury. W du-
żych przedsiębiorstwach, a także takich, w których istotne są kwestie bezpieczeństwa 
i wykonania ściśle określonych założeń, decyzje o wprowadzeniu konkretnych po-
rządkujących zasad zredukują lęk decyzyjny menedżera. 

Psychoanalitycy, biorąc pod uwagę pochodzenie lęku i jego źródła, wyróżniają trzy 
jego rodzaje: lęk realny, lęk neurotyczny oraz lęk moralny. Lęk realny jest przykrym 
emocjonalnym przeżyciem, spowodowanym percepcją jakiegoś niebezpieczeństwa 
grożącego z zewnątrz. Dla lęku neurotycznego charakterystyczne jest to, że jest on 
nieproporcjonalny do realnie istniejącego niebezpieczeństwa. Karen Horney wskazy-
wała, że poczucie winy może mieć także charakter neurotyczny. Zauważalna jest wte-
dy sprzeczność między siłą samooskarżeń, zewnętrznym upokarzaniem się a przeko-
naniem o własnej wyższości i unikalności7. Brak akceptacji siebie, zbyt wygórowane 
potrzeby i ambicje, a także poszukiwanie usprawiedliwień dla chęci osiągnięcia wyż-
szych wyników aniżeli konieczne i możliwe prowadzą w konsekwencji do depresji 
i choroby. Pewną wskazówką, odnoszącą się do tego poczucia „sprzeczności”, jak to 
nazwała K. Horney, mogą być słowa o tym, że „ostatni będą pierwszymi, a pierwsi 
ostatnimi”. Podobnie rzecz ujmuje się także w innych kulturach. Laozi w Daodejing, 

4  E. Bergler, The basic neurosis, Grune & Stratton, 1949.
5  J.B. Watson, Behawioryzm oraz psychologia, jak ją widzi behawiorysta, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1990.
6  E.L. Thorndike, Animal intelligence, New York 1911.
7  K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2019.
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jednej z najważniejszych ksiąg taoizmu, wskazuje, że „mądry człowiek wybiera bycie 
jako ostatnim i w ten sposób staje się pierwszym ze wszystkich”8. 

Czynniki charakterologiczne menedżerów odgrywają bardzo istotną rolę w pro-
cesie decyzyjnym. Badania wskazują, że menedżerowie powinni być opanowani 
i zrównoważeni, a także kierować się przede wszystkim dobrem przedsiębiorstwa 
i pracowników. Z kolei lęk moralny jest przykrym emocjonalnym przeżyciem, które 
określa się jako poczucie winy lub wstydu za swoje zachowanie. Według A. Kępiń-
skiego lęk moralny można określić jako swoistą karę za naruszenie porządku mo-
ralnego, co może świadczyć o sile samokontroli regulującej najwyższe formy ludz-
kiego zachowania9. Odpowiedni poziom lęku, ujawniający się we właściwych dla 
okoliczności sytuacjach, jest swoistym instrumentem, który służy jako sygnalizator 
ostrzegający menedżerów przed podejmowaniem niewłaściwych decyzji. 

Także wartości i potrzeby ludzkie były postrzegane jako źródła lęku przez an-
tycznych i  wielu współczesnych myślicieli. M. Scheller wyróżniał pięć rodzajów 
wartości: religijne, duchowe (estetyczne, poznawcze, wartości porządku prawnego), 
witalne, hedonistyczne, utylitarne. Wartości te według Schelera stanowią wieczystą 
hierarchię. Zaburzenie tej hierarchii powoduje lęk. Wartość wyższa służy niższej, a z 
drugiej strony każda wartość wyższa nadaje sens niższej. Doświadczanie wartości 
jest przeżywaniem miłości, która jest podstawą wszystkich aktów aksjologicznych. 
Miłość kieruje osobę do wartości wyższej, nienawiść zaś do wartości niższej. Wol-
ność decyzyjna jest uświadomioną koniecznością doświadczenia wartości10. 

Lęk decyzyjny człowieka z perspektywy realizacji potrzeb opisał Abraham Ma-
slow, przedstawiciel humanizmu. Brak ich zaspokojenia to jedno z głównych źródeł 
powstawania lęku i niepewności w decyzjach. Smutek współistnieje z lękiem, że po-
trzeby nie zostaną zrealizowane. Przewartościowanie hierarchii potrzeb menedżera 
spowoduje redukcję lęku. Potrzeby ludzkie są ściśle związane z decyzjami człowieka, 
które uwarunkowane są skomplikowanym systemem motywacji.11 Uporządkowanie 
systemu wartości, a także wgląd w swoje potrzeby i podporządkowanie ich celom 
nadrzędnym, korzystnym naturze człowieka spowoduje redukcję lęku i wzrost wol-
ności decyzyjnej. 

1. Problem badawczy, hipotezy, metody badawcze 
oraz przebieg badań 

W  celu przeprowadzenia badań przyjęto kwestionariusz STAI, opracowany 
przez Ch.D. Spielbergera, R.L. Gorsucha i R.E. Lushene jako podstawowe narzędzie 

8  Lao Tzu, Tao Te Ching, Signet Classics, 2007, s. 66.
9  A. Kępiński, Lęk, Wydawnictwo Literackie 1977, s. 255.
10  M. Scheler, Resentyment a moralności, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2020.
11  A. Maslow, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 48.
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pomiaru różnic indywidualnych w  wymiarach lęku jako cechy i  lęku jako stanu. 
Sformułowano cztery podstawowe pytania badawcze, a mianowicie:

1. Czy występują u badanych menedżerów różnice indywidualne w poziomie 
przeżywania lęku jako stan i jako cecha? 

2. Jakie można wyróżnić obszary występowania lęku wśród menedżerów?
3. Jakie propozycje działań redukujących lęk można wyróżnić?
4. Jakie rezultaty wdrożenia działań redukujących lęk są możliwe do osiągnięcia?
 Postawiono następujące hipotezy badawcze:
(H1) Występują różnice indywidualne w poziomie przeżywania lęku jako stan 

i jako cecha.
(H2) Występują różnice w poziomach oraz w obszarach lęku wśród menedże-

rów w Polsce i w Chinach.
(H3) Poziom lęku menedżerów kobiet jest wyższy aniżeli poziom lęku mena-

dżerów mężczyzn.
Inwentarz Stanu i  Cechy Lęku STAI składa się z  dwóch oddzielnych, nieza-

leżnych części testu, po 20 stwierdzeń każda, którymi dokonuje się pomiaru: lęku 
rozumianego jako przejściowy i  uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki (Ska-
la X-1) oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowościowa (Skala 
X-2). Skala X-1 STAI, ujmująca lęk jako stan, przeznaczona jest do pomiaru krót-
kotrwałych stanów lęku, które doświadczane są przez badanego w  formie napię-
cia, zakłopotania, niepokoju czy zalęknięcia (lękliwości). Cechą charakterystyczną 
L-stanu (Skala X-1) jest jego duża zmienność pod wpływem oddziaływania róż-
nego rodzaju czynników zagrażających. Lęk jako stan (L-stan) charakteryzuje się 
„subiektywnymi, świadomie postrzeganymi uczuciami obawy i  napięcia, którym 
towarzyszy pobudzenie autonomicznego układu nerwowego”. Z kolei lęk jako cecha 
(L-cecha ) jest definiowany przez Spielbergera jako „motyw lub nabyta dyspozycja 
behawioralna, która czyni jednostkę podatną na spostrzeganie szerokiego zakresu 
obiektywnie niegroźnych sytuacji jako zagrażających i reagowania na nie stanami 
lęku, nieproporcjonalnie silnymi w stosunku do wielkości obiektywnego niebezpie-
czeństwa. W skali X-1 badany odpowiada, jak się czuje teraz, w danej chwili, w mo-
mencie badania (bada stan lęku); badany odpowiada na 20 twierdzeń, wybierając 
jedną z możliwości:

o zdecydowanie nie – 1pkt,
o raczej nie – 2pkt,
o raczej tak – 3pkt,
o zdecydowanie tak – 4pkt.
Wynik końcowy jest sumą punktów za odpowiedzi diagnostyczne (wprost pyta-

jące o lęk i zaprzeczające np. radosnemu nastrojowi – wynik surowy może się wahać 
od 20 pkt do 80 pkt). Poniżej lista możliwych wskazań w celu określenia lęku jako 
stanu.
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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. Czuję 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. 
W skali X-2 badany odpowiada, jak czuje się zwykle, czyli najczęściej – co bada 

cechę lęku: badany odpowiada również na 20 twierdzeń, wybierając jedną z możliwości:
o prawie nigdy –1pkt,
o czasem – 2pkt,
o często – 3pkt,
o prawie zawsze – 4pkt.
Wynik końcowy jest sumą punktów za odpowiedzi diagnostyczne (wprost py-

tające o lęk i zaprzeczające twierdzeniu, że np. jestem szczęśliwy – wynik surowy 
może się wahać od 20 pkt do 80 pkt). 

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. 
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.
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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 osoba zrównoważoną.
40. Staję się napięty lub rozdrażniony, gdy myślę o swoich niedawnych kłopotach.

2.Wyniki badań menedżerów polskich i chińskich 
w zakresie lęku jako stanu i jako cechy

Zgodnie metodologią przedstawioną powyżej przeprowadzono badania na pró-
bie 134 menedżerów z Polski i z Chin. W badaniu wzięły udział 74 kobiety, w tym 
40 Polek i 34 Chinki, oraz 60 mężczyzn, w tym 34 Polaków i 26 Chińczyków. Pola-
cy pochodzili z różnych województw Polski, natomiast Chińczycy z różnych części 
Chin, jednak w momencie badania wszyscy zamieszkiwali miasto Szanghaj. Roz-
piętość wieku w grupie kobiet wyniosła od 24 do 65 lat, a w grupie mężczyzn od 24 
do 83 lat, w tym w grupie Polek od 24 do 65 lat, w grupie Chinek od 24 do 55 lat, 
w grupie mężczyzn Polaków od 28 do 83 lat oraz w grupie mężczyzn Chińczyków 
od 25 do 58. Warto w tym miejscu nadmienić, że różnice mogą wynikać z terminów 
osiągnięcia wieku emerytalnego. Według generalnej zasady w przypadku Polek wiek 
emerytalny w momencie badania wynosił 60 lat, w przypadku mężczyzn Polaków 
65 lat, w przypadku Chinek 50 lat, natomiast w przypadku mężczyzn Chińczyków 
60 lat. W celu zmniejszenia subiektywnie spostrzeganego przez osoby badane ry-
zyka narażenia się na ocenę interpersonalną, badanie miało charakter anonimowy. 
W tabeli 1 przedstawia się przedziały wiekowe badanych menedżerów z uwzględ-
nieniem narodowości i płci.
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Tabela 1. Przedziały wiekowe badanych menedżerów z uwzględnieniem narodowości i płci.
Table 1. Age ranges of surveyed managers by nationality and gender

Kobiety 
Polki

Kobiety 
Chinki

Mężczyźni 
Polacy

Mężczyźni 
Chińczycy Ogółem

24-29 10 10 1 4 25
30-35 12 11 10 9 39
36-41 5 8 9 5 26
42-47 8 2 9 4 24
48-53 3 1 2 1 9
54-59 1 2 1 3 8
60-65 1 0 1 0 2
>65 0 0 1 0 1

średnia wieku 36,92 34,76 41,32 37,23 37,52

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Osoby badane uzyskały stosunkowo średnie wyniki w kwestionariuszu mierzą-
cym natężenie lęku jako cechy i jako stanu, przy czym polskie kobiety charakteryzu-
ją się wyższym poziomem lęku aniżeli polscy mężczyźni. Zaobserwowano również, 
iż Chińczyków charakteryzował wyższy stan lęku aniżeli Polaków, i miało to miejsce 
zarówno w grupie kobiet, jak i grupie mężczyzn. Opis statystyczny wyników uzy-
skanych w skalach X1 oraz X2 w Inwentarzu Stanu i Cechy Lęku (X1 i X2) oraz od-
chylenie standardowe w grupach menedżerów – kobiet, mężczyzn, Polek, Chinek, 
Polaków i Chińczyków ilustruje tabela nr 2.

Tabela 2. Średnie lęku wyników surowych menedżerów z rozróżnieniem narodowości i płci 
Table 2. Means of anxiety performance of strict managers by nationality and gender
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Stosunkowo wyższy poziom lęku w grupie chińskich menedżerów można wyja-
śnić podatnością na potrzebę aprobaty społecznej, a także uwarunkowaniami w nie-
zwykle szybko rozwijających się chińskich metropoliach, jaką jest np. Szanghaj.

Tabela 3 ilustruje wskazania menedżerów na poszczególne stwierdzenia (itemy) 
kwestionariusza Stai w zakresie lęku jako stanu (X1) i lęku jako cechy X2.

Tabela 3. Wskazania menedżerów na poszczególne stwierdzenia kwestionariusza STAI 
Table 3. Managers’ indications for particular statements of the STAI questionnaire
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X1.1 1.68 1.82 1.08 1.74 1.96 1.13 0.97 0.93
2 1.65 1.97 1.19 1.65 1.77 1.07 1.00 1.11
3 1.83 1.97 1.08 1.85 2.27 1.23 0.99 0.87
4 1.55 1.97 1.27 1.59 2 1.26 0.97 0.99
5 1.88 2 1.06 1.82 2.08 1.14 1.03 0.96
6 1.63 1.88 1.15 1.56 1.92 1.23 1.04 0.98
7 2.13 1.82 0.85 1.88 1.92 1.02 1.13 0.95
8 2.23 2.24 1.00 2.12 2.08 0.98 1.05 1.08
9 1.83 2.26 1.23 1.94 2.55 1.31 0.94 0.89
10 1.9 2.18 1.15 1.76 2.46 1.40 1.08 0.89
11 1.9 2.12 1.12 1.82 2.12 1.16 1.04 1.00
12 1.68 1.91 1.14 1.59 2.7 1.70 1.06 0.71
13 1.25 1.97 1.58 1.18 2.3 1.95 1.06 0.86
14 1.43 1.97 1.38 1.32 1.65 1.25 1.08 1.19
15 2.13 2.06 0.97 1.91 2.31 1.21 1.12 0.89
16 1.9 2.03 1.07 1.85 2.23 1.21 1.03 0.91
17 1.75 1.97 1.13 1.74 2.15 1.24 1.01 0.92
18 1.35 1.79 1.33 1.32 1.81 1.37 1.02 0.99
19 2.03 2.03 1.00 2 2.15 1.08 1.02 0.94
20 2.1 2 0.95 1.91 2.15 1.13 1.10 0.93

X.2.21 2.03 1.97 0.97 2.12 2.27 1.07 0.96 0.87
22 2.05 2.15 1.05 1.68 2.12 1.26 1.22 1.01
23 1.68 1.74 1.04 1.18 1.46 1.24 1.42 1.19
24 1.88 1.97 1.05 1.68 2.12 1.26 1.12 0.93
25 1.6 2.03 1.27 1.59 2.04 1.28 1.01 1.00
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26 2.33 2.35 1.01 2.26 2.31 1.02 1.03 1.02
27 1.73 2.12 1.23 1.91 2.19 1.15 0.91 0.97
28 1.65 1.82 1.10 1.53 2 1.31 1.08 0.91
29 2.15 2.21 1.03 1.85 2.12 1.15 1.16 1.04
30 1.8 1.88 1.04 1.88 2 1.06 0.96 0.94
31 1.95 2.15 1.10 2.12 2.35 1.11 0.92 0.91
32 1.93 2.06 1.07 1.74 1.81 1.04 1.11 1.14
33 1.65 1.94 1.18 1.59 1.85 1.16 1.04 1.05
34 2.13 2.35 1.10 1.85 2.54 1.37 1.15 0.93
35 1.78 2.06 1.16 1.62 1.88 1.16 1.10 1.10
36 1.8 2.15 1.19 1.76 2.35 1.34 1.02 0.91
37 1.9 1.94 1.02 1.59 2.7 1.70 1.19 0.72
38 2.03 1.82 0.90 1.47 1.96 1.33 1.38 0.93
39 1.68 2.29 1.36 1.53 2.15 1.41 1.10 1.07
40 1.98 2.26 1.14 1.79 2.31 1.29 1.11 0.98

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 3, chińskie kobiety w większym 
stopniu aniżeli polskie kobiety odczuwają niepokój, wskazują, że tracą na tym, że 
nie mogą się szybko decydować, oraz czują się rozżalone, roztrzęsione oraz pod-
minowane. Polskie kobiety z kolei martwią się w większym stopniu, czy nie stanie 
się coś złego oraz bardziej dotkliwie przeżywają rozczarowania. Chińscy mężczyź-
ni z kolei według wskazań w większym stopniu odczuwają niepokój, stan roztrzę-
sienia, są zdenerwowani, odczuwają piętrzące się trudności, tracą na tym, że nie 
mogą się dostatecznie szybko decydować. Wskazują ponadto w większym stopniu 
niż Polacy, że jakaś nieważna myśl chodzi im po głowie i dręczy oraz w większym 
stopniu starają się nie zauważać kłopotów i trudności. Zarówno polscy, jak i chińscy 
mężczyźni są w  jednakowym stopniu szczęśliwi, pewni siebie, wypoczęci, jest im 
przyjemnie oraz czują się bezpieczni, są spokojni, jak i w równym stopniu martwią 
się, czy nie stanie się coś złego.

Polskie kobiety w stosunku do polskich mężczyzn są nieco bardzie wypoczęte 
i bardziej spokojne oraz starają się mniej brać wszystko na poważnie. Z drugiej stro-
ny szybciej się męczą, w większym stopniu chce im się płakać, jakaś nieważna myśl 
chodzi im po głowie i dręczy je oraz przeżywają rozczarowania tak dotkliwie, że nie 
potrafią przestać o nich myśleć. Chińskie kobiety w stosunku do chińskich męż-
czyzn są bardziej spokojne, mniej napięte i mniej zdenerwowane. Z drugiej strony 
w większym stopniu chce im się płakać i są mniej pewne siebie.
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3. Propozycje działań redukujących lęk menedżerów 
polskich i chińskich oraz ich rezultaty

Jak wykazano powyżej, istnieją różnice w  poziomach oraz w  obszarach lęku 
wśród menedżerów w podziale na kraje i płeć. Na podstawie uzyskanych wyników 
badań w tabeli 4 przedstawia się ogólne uniwersalne propozycje działań redukują-
cych lęk dla badanych menedżerów oraz rezultaty możliwe do osiągnięcia. Wdraża-
jąc szczegółowe programy implementujące te ogólne propozycje, powinno się także 
uwzględnić kwestię różnic w odniesieniu dla menedżerów reprezentujących różne 
płcie i kulturowo różne kraje, jakimi są Polska i Chiny.

Tabela 4. Propozycje działań redukujących lęk oraz rezultaty możliwe do osiągnięcia
Table 4. Proposals for anxiety reduction activities and achievable results

Lęk związany z poszcze-
gólnym obszarem

Propozycje działań 
redukujących lęk

Rezultaty możliwe do 
osiągnięcia po wdrożeniu 

działań 
Lęk związany z systemem 
wartości

Uporządkowanie i hierar-
chia ważności spraw w ży-
ciu i priorytetów;
Zastanowienie się nad sen-
sem i celem życia;
Refleksja nad cnotami w ży-
ciu człowieka i ich wpły-
wem na życie;
Wzmocnienie więzi rodzin-
nych;
Branie pod uwagę potrzeb 
pracowników;
Sprawiedliwe zarządzanie;
Nadzieja na pokonanie 
kryzysów i trudności 

Uporządkowanie działań; 
Dokonanie priorytetyzacji 
spraw ważnych i mniej 
ważnych, co pozwoli na 
redukcję zbędnych działań 
i czynności;
Spokój wewnętrzny pozwoli 
na podejmowanie precyzyj-
nych działań;
Wzięcie pod uwagę potrzeb 
pracowników pozwoli na 
podejmowanie strategicz-
nych i całościowych decyzji; 
Sprawiedliwe zarządzanie 
zminimalizuje ewentual-
ne tarcia i poprawi pracę 
zespołową, a w efekcie 
działania menedżera będą 
akceptowane przez pracow-
ników i zapewnią rozwój 
przedsiębiorstwa;
Pozytywne myślenie obniży 
lęk i przy uwzględnieniu 
pełnej analizy sytuacji 
wpłynie na właściwy tryb 
pracy menedżera



222 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

Lęk związany
z potrzebami

Redukcja zbędnych i niepo-
trzebnych działań;
Redukcja potrzeb zbędnych 
i szkodliwych;
Redukcja zbędnych i szko-
dliwych ambicji;
Wzmocnienie potrzeb, do-
tyczących miłości i więzi;
Wypoczynek, relaks, sport;
Właściwa dieta;
Sen

Redukcja zbędnych i niepo-
trzebnych działań pozwoli 
na relaks i wypoczynek me-
nedżera, co zredukuje lęk;
Redukcja zbędnych ambicji 
pozwoli na skupienie się na 
tematach najważniejszych 
i możliwych do osiągnięcia;
Sen i właściwa dieta zapew-
nią bazę spełnienia podsta-
wowych potrzeb fizjologicz-
nych i wzrost skuteczności 
menadżera

Lęk związany z sytuacją 
w przedsiębiorstwie i poza 
nim

Praca na odpowiednich 
stanowiskach;
Nabywanie doświadczeń 
życiowych i zawodowych;
Czytanie fachowej litera-
tury; 
Nabywanie wiedzy; 
Analiza sytuacji, zbadanie 
problemu, konsultacja
z kluczowymi współpra-
cownikami oraz z eksper-
tami;
Słuchanie opinii pracow-
ników;
Opracowanie odpowiedniej 
hierarchii;
Opracowanie przepisów 
i regulaminów; 
Wzmocnienie struktur 
przedsiębiorstwa;
Zapewnienie odpowiednich 
zasobów;
Analiza dostępnych wari-
antów;
Strategia;
Planowanie; 
Uporządkowanie prio-
rytetów w zadaniach za-
wodowych

Doświadczenie życiowe 
i zawodowe oraz 
uzupełnianie wiedzy 
nabywanej na odpowied-
nich stanowiskach pozwoli 
zniwelować lęk, związany 
z wyborem możliwych 
wariantów decyzyjnych;
Dogłębna analiza sy-
tuacji i konsultowanie 
zagadnień z kluczowymi 
współpracownikami oraz 
ekspertami zmniejszy lęk 
menedżera;
Słuchanie zdania pra-
cowników wpłynie na 
zwiększenie wiedzy w za-
kresie ich potrzeb oraz opi-
nii, co wpłynie pozytywnie 
na pracę menedżera;
Strategia i plan zapewnią 
menedżerowi redukcję lęku, 
związanego z dokonywany-
mi wyborami; 
Uporządkowanie priory-
tetów zadaniowych pozwoli 
skupić się na kluczowych 
obszarach menedżerskich 
i poświęcić odpowiednią 
ilość czasu właściwym za-
gadnieniom
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Lęk wynikający 
z czynników 
psychologicznych

Zadbanie o zdrowy tryb 
życia;
Radzenie sobie z lękiem 
i stresem;
Unikanie sytu-
acji niekoniecznych 
a wywołujących lęk i stres;
Redukcja niepotrzebnych 
działań;
Zadbanie o czas wolny 
i więzi społeczne i rodzinne;
Redukcja nadmiernych 
oczekiwań

Zdrowy tryb życia pozwoli 
menedżerowi na redukcję 
lęku, związanego z niepotr-
zebnymi myślami oraz lęku 
związanego z niepotrzebny-
mi sytuacjami i działaniami;
Zadbanie o czas wolny, 
wypoczynek i relaks oraz 
wzmocnienie więzi rodzin-
nych i społecznych pozwoli 
na spokój wewnętrzny 
i precyzyjne podejmowanie 
decyzji oraz na redukcję lęku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Podsumowanie

Decyzyjnego menedżera powinien charakteryzować lęk mierzony we właści-
wych poziomach. Zbyt wysoki poziom lęku ogranicza, a czasem całkowicie para-
liżuje podjęcie decyzji, wpływając negatywnie na pracę całego przedsiębiorstwa. 
Z drugiej strony zbyt niski poziom lęku mógłby wpłynąć negatywnie na motywa-
cję. Jak pokazały wyniki badań, lęk wśród badanych menedżerów mieści się w war-
tościach średnich, czyli zgodnie z  interpretacją można scharakteryzować go jako 
lęk w normie. Czynniki charakterologiczne menedżera są kluczowe z perspektywy 
sprawności podejmowania decyzji. W oparciu o wyniki badań wskazuje się nastę-
pujące charakterystyczne cechy skutecznego menedżera: pewność siebie, spokój 
i opanowanie, sprawność w podejmowaniu decyzji, brak lęku w przezwyciężaniu 
kłopotów i trudności, poczucie szczęścia oraz brak zaniżonego poczucia szczęścia 
w stosunku do innych, niebranie wszystkiego zbyt poważnie, niezaprzątanie sobie 
głowy nieważnymi myślami, odporność na porażki. 

System wartości, potrzeby menedżera, sytuacja w przedsiębiorstwie i poza nim 
oraz doświadczenie i wiedza fachowa menedżera mają istotny wpływ na jego lęk. 
W podejmowaniu decyzji menedżerskich pomocne jest pozytywne myślenie, pla-
nowanie i analiza sytuacji oraz umiejętność korzystania z doświadczenia oraz wie-
dzy współpracowników i ekspertów. 

Badania wykazały różnice w poziomie przeżywania lęku zarówno menedżerów ko-
biet i mężczyzn, jak i menedżerów z Polski i z Chin. Różne są także czynniki powodujące 
lęk ze względu na płeć oraz kraj pochodzenia. Na podstawie wyników badań wskazano 
ogólne obszary występowania lęku wśród menedżerów oraz przedstawiono propozycje 
działań redukujących lęk, a także możliwe do osiągnięcia rezultaty wdrożenia tych dzia-
łań. Jak wykazały przeprowadzone badania, u badanych menedżerów występują różnice 
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indywidualne w poziomie przeżywania lęku jako stan i jako cecha, a także różnice w po-
ziomach oraz w obszarach lęku wśród menedżerów w Polsce i w Chinach. Stosunkowo 
wyższy poziom lęku w grupie chińskich menedżerów można wyjaśnić podatnością na 
potrzebę aprobaty społecznej, a także uwarunkowaniami w niezwykle szybko rozwijają-
cych się chińskich metropoliach, jaką jest np. Szanghaj, gdzie przeprowadzono badania. 
Badania potwierdziły również hipotezę, że poziom lęku menedżerów kobiet jest wyższy 
aniżeli poziom lęku menedżerów mężczyzn. Niewątpliwie wrodzone cechy kobiece, jak 
troskliwość i opiekuńczość, mają wpływ na to, że kobiety zwracają w większym stopniu 
aniżeli mężczyźni uwagę na pewne dziedziny i obszary.
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