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ZAPOTRZEBOWANIE NA STYMULACJĘ A POZIOM STRESU TRAUMATYCZNEGO U 

POLSKICH ŻOŁNIERZY WALCZĄCYCH W AFGANISTANIE 

Streszczenie rozprawy doktorskiej 

 

Celem niniejszej pracy było określenie relacji pomiędzy cechą zapotrzebowania na 

stymulację rozumianą zgodnie z teorią Marvina Zuckermana (1994), a nasileniem objawów 

stresu traumatycznego u polskich żołnierzy prowadzących działania wojenne na terenie 

Afganistanu. Wysiłek badawczy obejmował teoretyczne opracowanie oraz empiryczną 

weryfikację modelu powiązań pomiędzy zapotrzebowaniem na stymulację a stresem 

traumatycznym. W zaproponowanym modelu uwzględniona została również rola 

powiązanych z zapotrzebowaniem na stymulację czynników osobowościowych. Podstawę 

teoretyczną dla przeprowadzanych analiz stanowiły Regulacyjna Teoria Temperamentu Jana 

Strelaua (1983) oraz model transakcyjnego modelu temperamentu Andrzeja Eliasza (1987).  

Nowatorski charakter prezentowanych badań polegał na opracowaniu własnego modelu badań 



uwzględniającego dwutorowość mechanizmu rozwoju stresu traumatycznego w zależności od 

stopnia nasilenia zapotrzebowania na stymulację.  

Pierwszym krokiem realizacji niniejszej pracy było podjęcie refleksji nad pojęciem 

zapotrzebowania na stymulację polegające na omówieniu jego roli w aspekcie tworzenia się 

zaburzeń psychicznych w oparciu o model stres - skaza. Szczególną uwagę zwrócono na 

niejednoznaczność wyników dotychczasowych badań dotyczących zależności pomiędzy 

zapotrzebowaniem na stymulację, a zaburzeniami stresowymi pourazowymi. Następnie  

przedstawiono koncepcje teoretyczne dotyczące mechanizmów rozwoju stresu 

traumatycznego oraz zarysowano rolę różnic indywidualnych warunkujących podatność na 

omówione mechanizmy. 

Końcowym etapem rozważań teoretycznych było określenie roli zapotrzebowania na 

stymulację jeśli chodzi o regulację emocji w warunkach ekspozycji na stresor o charakterze 

ekstremalnym. W oparciu o regulacyjne teorie temperamentu opracowano model badań 

własnych. Przewidywano, że zarówno osoby charakteryzujące się wysokim poziomem 

zapotrzebowania na stymulację oraz osoby charakteryzujące się niskim poziomem 

zapotrzebowania na stymulację będą narażone na ryzyko większego nasilenia objawów stresu 

traumatycznego. Założono również, że siła bodźca traumatycznego oraz cechy osobowości 

takie jak impulsywność, ekstrawersja neurotyzm i psychotyzm będą moderować ten związek. 

W badaniu wzięło udział 125 badanych - żołnierzy Brygady Kawalerii Pancernej 

biorących udział w misji w Afganistanie. Zastosowano podwójny pomiar w odstępie około 

rocznym. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: Skala PTSD-K; Skala IES-R; Skala 

Poszukiwania Doznań SSS-V; Kwestionariusz Impulsywności IVE; Kwestionariusz 

Osobowości EPQ-R; Skala Narażenia Bojowego CES oraz metryczka.  



Podstawowe metody statystyczne zastosowane w badaniu polegały na analizie regresji 

oraz analizie moderacji. Na podstawie wyników analizy stwierdzono, że wśród polskich 

żołnierzy walczących w Afganistanie nie występuje bezpośredni związek pomiędzy 

zapotrzebowaniem na stymulację, a nasileniem stresu traumatycznego. Natomiast uzyskano 

rezultaty sugerujące, że wysoki poziom impulsywności oraz wysoki poziom neurotyzmu 

warunkują związek pomiędzy zapotrzebowaniem na stymulację, a stresem traumatycznym. 

Badania ujawniły też, że nie istnieje układ cech osobowości, który chroniłby przed ryzykiem 

rozwoju objawów stresu traumatycznego. 

Przeprowadzone badanie wykazało, że wśród żołnierzy walczących w Afganistanie 

różnice indywidualne w zakresie poszukiwania doznań nie mają bezpośredniego wpływu na 

poziom nasilenia stresu traumatycznego. Jednakże, w określonych warunkach tworzonych 

przez zmienne osobowościowe związek pomiędzy zapotrzebowaniem na stymulację, a 

stresem traumatycznym może mieć miejsce. Spośród czynników osobowościowych 

moderujących ten związek wymienić należy neurotyzm oraz impulsywność. 

Słowa kluczowe: zapotrzebowanie na stymulację, stres traumatyczny, PTSD, impulsywność, 

różnice indywidualne, regulacja emocjonalna, misje wojskowe, temperament 
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SENSATION SEEKING AND A LEVEL OF TRAUMATIC STRESS IN POLISH SOLDIERS 

FIGHTING IN AFGHANISTAN 

Doctoral dissertation summery 

 

 

The main aim of this dissertation was to determine the relationship between the 

sensation seeking trait (Zuckerman, 1994) and the severity of traumatic stress in Polish 

soldiers conducting military operations in Afghanistan. The effort contained theoretical 

proposal and empirical verification of the model of association between sensation seeking and 

traumatic stress. The proposed model also included the role of personality factors associated 

with the sensation seeking trait. The theoretical basis for the study was the Regulatory 

Temperament Theory proposed by Jan Strelau (1983) and the transactional model of the 

temperament proposed by Andrzej Eliasz (1987). The innovative character of the presented 



research consisted in constructing own research model that took into account the two-track 

mechanism of developing traumatic stress depending on a severity of sensation seeking.   

The first stage in of this work was to reflect on the concept of the sensation seeking 

and to discuss its role in the formation of mental disorders based on the diathesis stress model. 

Special attention was paid to the ambiguity of the results of previous studies regarding the 

relationship between sensation seeking and post-traumatic stress disorder. Next, theoretical 

models of traumatic stress development were presented and the role of individual differences 

conditioning the susceptibility to the discussed mechanisms was outlined. 

The final stage of the theoretical discussion was to determine the role of the sensation 

seeking in emotion regulations during the exposure to an extreme stressor. Based on 

regulatory theories of temperament, a model of own research was constructed. It was 

hypothesized that people with high levels of sensation seeking and those with low levels of 

sensation seeking would be at greater risk of suffering from traumatic stress. There was also 

an assumption that the strength of the traumatic stimulus and personality traits such as 

impulsiveness, extraversion, neuroticism, and psychotism will moderate this relationship. 

125 respondents took part in the study -  there were soldiers of the Armored Cavalry 

Brigade taking part in the mission in Afghanistan. A double measurement was used 

approximately one year apart. The following research tools were used: PTSD - K Scale; 

Impact of the Event Scale; Sensation Seeking Scale V; Eysenck's Impulsivity Inventory; 

Eysenck Personality Questionnaire Revised; Combat Exposure Scale and short questionnaire 

about some personal data. 

The basic statistical methods used in the study consisted of regression analysis and 

moderation analysis. Based on the results of the analysis, it was found that among Polish 

soldiers fighting in Afghanistan there is no direct relationship between the sensation seeking 



and the severity of traumatic stress. However, results  suggested that a high level of 

impulsiveness and high level of neuroticism moderated the  relationship between the 

sensation seeking and traumatic stress. It was also observed that there was no configuration of 

personality traits that would be an absolute protective factor against the risk of the 

development of traumatic stress  

The study showed that among soldiers fighting in Afghanistan, individual differences 

in the sensation seeking level do not have a direct impact on the level of traumatic stress. 

However, under certain conditions created by personality variables, the relationship between 

the sensation seeking and traumatic stress is possible. Among the personality factors 

moderating this relationship, one should mention neuroticism and impulsiveness.  

Keywords: sensation seeking, traumatic stress, PTSD, impulsivity, individual differences, 

emotion regulation, military operations, temperament 

 

 

 


