
STRATEGIE REGULACJI EMOCJI   

 

 

Według Strelaua (2008) żyjemy w czasach radykalnie postępujących zmian 

cywilizacyjnych, które niosą za sobą na przykład niepewność przyszłości, zagrożenia życia i 

zdrowia, brak kontroli nad zdarzeniami zachodzącymi w naszym otoczeniu, czy rosnącą złożoność 

poznawczą. Doznając, na co dzień mniejszych lub większych stanów stresu, ludzie wypracowują 

pewne strategie radzenia sobie w życiu codziennym. Nie chodzi jedynie o strategie radzenia z 

ogólnie rozumianym stresem, ale również o radzenie sobie, regulację naszych emocji. 

Cole, Martin i Dennis (2004) wyróżnili dwa rozumienia pojęcia regulacji emocji. Pierwsze 

- kiedy emocje są regulatorami i drugie - gdy emocje są regulowane. Mówiąc o emocjach – 

regulatorach, chodzi o zmiany dokonujące się pod wpływem wzbudzanych emocji w zakresie 

różnych procesów, takich jak pamięć, uwaga czy postawy. W przypadku drugim, kiedy emocje są 

regulowane, chodzi o zmiany w samych już zaktywowanych emocjach, ich nasilenia, długości, 

intensywności trwania (za: Marszał – Wiśniewska, 2008, s.207). W tym rozumieniu Thompson 

(1991) ujmuje regulację emocji, jako „zewnętrzne i wewnętrzne procesy odpowiedzialne za 

monitorowanie, ewaluację, modyfikowanie reakcji emocjonalnych, szczególnie w zakresie 

intensywności oraz cech temporalnych, sprzyjające osiąganiu celów jednostki” (za: Garnefski i in., 

2001, s.1311). Definicja ta obejmuje zarówno behawioralne (na poziomie zachowania), jak i 

poznawcze (na poziomie myślenia) sposoby regulacji emocji. 

Garnefski, Kraaij i Spinhoven (2001) traktują poznawcze strategie regulacji emocji, jako 

względnie stałe sposoby regulacji emocji, które polegają na kierowaniu w myślach napływającymi 

informacjami, i które modyfikują reakcje emocjonalne. Wyróżnili oni 9 poznawczych strategii 

regulacji emocji, w tym 5 strategii adaptacyjnych - pozytywnych i 4 nieadaptacyjne - negatywne.  



Strategie adaptacyjne ułatwiają zmianę zachowania w trudnych i przykrych sytuacjach, są 

to: 

• „Akceptacja – akceptowanie tego, czego doświadczamy i pogodzenie się z tym; 

• Koncentracja na planowaniu – myślenie o tym, jakie kroki należy podjąć i jak 

uporać się z negatywnym zdarzeniem; 

• Koncentracja na czymś pozytywnym – myślenie o przyjemnych i radosnych 

rzeczach i zdarzeniach, zamiast rozmyślania o tym, co się właśnie stało; 

• Pozytywne przewartościowanie – przypisywanie negatywnym zdarzeniom w 

myślach pozytywnej wartości poprzez ujmowanie ich w kategoriach rozwoju osobistego; 

• Stwarzanie perspektyw – myśli, które pomniejszają znaczenie negatywnego 

zdarzenia i podkreślają jego względność, w porównaniu z innymi zdarzeniami” (Garnefski, Kraaij 

i Spinhoven, 2001, s.1314-1316). 

Strategie nieadaptacyjne utrudniają zmianę zachowania w trudnych i przykrych sytuacjach 

usztywniając zachowania niekorzystne dla dobrostanu osoby. Wyróżnia się cztery strategie 

negatywne: 

• „Obwinianie siebie – przypisywanie sobie winy za to, co się wydarzyło; 

• Obwinianie innych – obarczanie winą innych za to, co nas spotkało; 

• Ruminacja – ciągłe myślenie i przeżywanie uczuć związanych z negatywnym 

zdarzeniem; 

• Katastrofizowanie – podkreślanie grozy negatywnego zdarzenia” (Garnefski, Kraaij 

i Spinhoven, 2001, s. 1314-1316). 

Dotychczasowe badania nad regulacją emocji wykazały, że doświadczając trudnych, 

negatywnych i traumatycznych zdarzeń ludzie rzadziej stosują negatywne strategie regulacji 

emocji, częściej sięgają do adaptacyjnych poznawczych strategii, aby poradzić sobie z 

trudnościami (Garnefski, Kraaij i Spinhoven, 2001).  

Badania nad związkami między poznawczymi strategiami regulacji emocji a cechami 

osobowości wykazały, że ekstrawersja koreluje dodatnio ze zrozumieniem emocji i adaptacyjnymi 



strategiami ich regulacji (Kokkonen, Pulkkinen, 2001) oraz ze sposobami podwyższania nastroju 

(Wojciszke, 2003). Neurotyzm natomiast koreluje dodatnio ze strategiami nieadaptacyjnymi, 

nieefektywnym rozwiązywaniem problemów (Kekkonen i Pulkinen, 2001) i ze stosowaniem 

sposobów obniżania nastroju (Wojciszke, 2003).  Garnefski i współpracownicy (2001) wykazali 

także dodatni związek między stosowaniem strategii ruminacji i obwiniania siebie a lękiem. 

Zbliżone wyniki uzyskano dla ekstrawersji i neurotyczności traktowanych, jako wymiary 

pięcioczynnikowego modelu osobowości. 

 W badaniach Marszał–Wiśniewskiej (2008) poddano analizie częstość stosowania 

poznawczych strategii regulacji emocji w dwóch klasach sytuacji życiowych: sytuacjach straty i 

sytuacjach niepowodzenia. Kryterium wyodrębnienia powyższych klas sytuacji trudnych był 

stopień kontrolowalności źródeł stresu i poczucie sprawstwa podmiotu. 

Sytuacje straty, takie jak: śmierć kogoś bliskiego, porzucenie przez partnera, utrata czegoś 

ważnego np.: zdrowia, w mniejszym stopniu podlegają kontroli ze strony osób, które się w nich 

znalazły. Sytuacje niepowodzenia zależą bardziej od nas. Mogą to być: niezliczony egzamin, 

spóźnienie się na spotkanie, czy jakakolwiek porażka w realizacji ważnych celów życiowych. 

Powyższe klasy sytuacji trudnych różnią się także stopniem zaangażowania emocjonalnego. W 

sytuacjach porażki emocje są prawdopodobnie mniej intensywne niż w sytuacjach straty 

(Tomaszewski, 1975, 1998).  

Wyniki badań Brolskiej (2005) wykazały, że stosowanie poznawczych strategii regulacji 

emocji zależy od rodzaju trudnej sytuacji życiowej. W konfrontacji z trudnymi życiowymi 

sytuacjami zależnymi bardziej od osoby, czyli w sytuacji niepowodzenia, częściej stosowane są 

adaptacyjne strategie regulacji emocji, polegające na „zrobieniu czegoś”. Natomiast w sytuacjach 

straty, które są w mniejszym stopniu zależne od jednostki, częściej stosowane są strategie 

polegające na pogodzeniu się z tym, co się wydarzyło. W sytuacjach straty badani częściej 



stosowali nieadaptacyjne strategie ruminacji i katastrofizowania oraz adaptacyjną strategię 

akceptacji. Natomiast w sytuacji niepowodzenia częściej stosowali adaptacyjne strategie 

pozytywnego przewartościowania i koncentracji na czymś pozytywnym oraz nieadaptacyjną 

strategię obwiniania siebie.    

Małgorzata Siemiątkowska 
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