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Prężność psychiczna młodzieży wchodzącej  

w dorosłość w dobie pandemii  

Mental resilience of adolescents entering adulthood during pandemic 

 

Abstrakt: Traktowanie prężności psychicznej jako cechy wiąże się z ujmowaniem jej jako względnie 
trwałej właściwości osobowości, która poprzez aktywowanie podmiotowych zasobów umożliwia 
człowiekowi uruchamianie procesów adaptacyjnych służących utrzymaniu dobrego funkcjonowania 
pomimo przeciwności losu, w sytuacjach trudnych oraz wobec uciążliwościami codziennego życia.  
Jej kształtowanie się podlega oddziaływaniu czynników indywidualnych oraz czynników związanych  
z cechami środowiska rodzinnego i pozarodzinnego środowiska społecznego. Poziom prężności ma 
wpływ na przebieg rozwoju w okresie adolescencji, a jej kształtowanie stanowi funkcję procesów 
rozwojowych. Celem zaprezentowanych badań było określenie poziomu prężności studentów I roku 
studiów, którzy w 2020 roku doświadczali negatywnych skutków pandemii zakażeń wirusem Sars-
Cov-2 oraz porównanie uzyskanych wyników do wyników pomiarów przeprowadzonych na grupach 
młodzieży będącej na tym samym etapie rozwoju w roku 2014 i 2016. Analizy oparto na wynikach 
badań własnych przeprowadzonych w roku 2016 i 2020 oraz na danych zastanych opublikowanych  
w roku 2014.  W każdym pomiarze została wykorzystana Skala Pomiaru Prężności (SPP-25) autorstwa 
N. Ogińskiej-Bulik i Z. Juczyńskiego. W analizach statystycznych zastosowano test t-studenta dla 
jednej próby oraz test t-studenta dla prób niezależnych. Uzyskane wyniki wskazują na statystycznie 
istotny spadek nasilenia prężności i jej wymiarów wśród respondentów badanych w roku 2020 w 
stosunku do wyników uzyskanych u ich rówieśników z roku 2014 i 2016. W odniesieniu do wyników 
badań normalizacyjnych średni wynik ogólny prężności wśród studentów, którzy mierzyli się z 
negatywnymi skutkami pandemii mieścił się w przedziale wartości niskich. Najbardziej znaczący 
spadek odnotowano w wymiarach „optymistyczne nastawienie do życia i zdolność mobilizowania się 
w trudnych sytuacjach” oraz „kompetencje osobiste do radzenia sobie i tolerancja negatywnych 
emocji”. Spadek poziomu prężności we wszystkich jej wymiarach u młodzieży badanej w roku 2020 
trudno wytłumaczyć jedynie negatywnymi skutkami doświadczanej pandemii. Przyczyn zjawiska 
należy poszukiwać w rodzinnych i pozarodzinnych uwarunkowaniach procesu jej kształtowania się 
w okresie dzieciństwa i młodości. 
Słowa kluczowe: młodzież, osoba prężna, pandemia, prężność psychiczna 

 

Abstract: Mental resilience is a relatively permanent trait of personality which enables a person to 
initiate adaptation processes by activating subjective resources. It helps maintain good functioning 
despite adversities, in difficult situations and in the face of troubles of everyday life. Development of 
resilience is influenced by individual factors and by factors related to the features of the family 
environment and the non-family social environment. The level of resilience influences the course of 
development in adolescence, and its shaping is a function of developmental processes. The aim of the 
presented research was to determine the level of resilience of first-year students who experienced the 
negative effects of the Sars-Cov-2 virus pandemic in 2020 and to compare this level of resilience to the 
results of measurements carried out on groups of adolescents at the same stage of development in 
2014 and 2016. The analyzes were based on the results of own studies conducted in 2016 and 2020 and 
on existing data published in 2014. The Resilience Measurement Scale (SPP-25) (N. Ogińska-Bulik,  
Z. Juczyński) was used in each measurement. In the statistical analyzes the student’s t-test for one 
sample and the student’s t-test for independent samples were used. The results indicate a statistically 
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significant decrease in the intensity of resilience and its dimensions among the respondents surveyed 
in 2020 compared to the results obtained by their peers in 2014 and 2016. With regard to the results of 
standardization studies, the average overall resilience score among students who faced the negative 
effects of the pandemic was in the low range. The most significant decrease in the level of resilience 
was occurred in two dimensions: “optimistic attitude to life and the ability to mobilize in difficult 
situations” and “personal coping skills and tolerance of negative emotions”. The decrease of the level 
of resilience in all its dimensions in the youth surveyed in 2020 is difficult to explain only by the 
negative effects of the experienced pandemic. The causes of the phenomenon should be sought in 
family and non-family conditions of the process of its formation in childhood and adolescence. 
Keywords: mental resilience, pandemic, resilient person, youth 

 

1. Wprowadzenie 

 

Termin prężność psychiczna stosowany jest w piśmiennictwie polskim (obok innych, 

zamiennie używanych terminów, takich jak prężność, sprężystość, giętkość, elastyczność, 

prężność ego, prężność osobowa, rezyliencja, pozytywna adaptacja) na określenie 

konstruktu określanego angielskim terminem resilience, który pochodzi od słów łacińskich 

salire oraz resilire i jest tłumaczony w języku polskim jako sprężynować, odbijać się, 

powracać do stanu poprzedniego (Smulczyk, 2017; Turkiewicz-Maligranda, 2014).  

Pojęcie resilience pojawiło się w latach 50. ubiegłego wieku w literaturze 

psychologicznej a jego pierwsze użycie wiąże się z zastosowaniem w zaproponowanym 

przez przez Jeanne Humphrey Block i Jack’a Block’a dwuwymiarowym modelu typów 

osobowości konstruktów: prężność ego (ego-resiliency) oraz kontrola ego (ego-control). Pojęcie 

ego-resiliency autorzy odnosili do dynamicznej zdolności jednostki do elastycznego 

modyfikowania poziomu kontroli (ego-contol), to jest dostosowania poziomu impulsywności 

czy też ekspresji emocjonalnej do wymagań sytuacji, oraz do przywracania równowagi 

systemu do poziomu charakteryzującego go przed zadziałaniem czynnika zakłócającego 

(Ogińska-Bulik, Juczyński, 2010). Prężność ego była w tym ujęciu traktowana jako 

stosunkowo trwały, strukturalny aspekt osobowości a zarazem jako funkcja określonego 

kontekstu sytuacyjnego. W latach późniejszych termin resiliency zaczął być szeroko 

stosowany w mniej formalnym, opisowym znaczeniu, bez poprzedzającego go przedrostka 

ego (Block, Kremen, 1996). 

Wzrost zainteresowania koncepcją resilience można zaobserwować wraz  

z pojawieniem się i upowszechnianiem w psychologii zdrowia teorii salutogenezy Aarona 

Antonovsky’ego, z którą w pewnych punktach koresponduje, oraz rozwojem badań nad 

stresem. Znaczący wzrost liczby opracowań teoretycznych i badań empirycznych w tym 

obszarze wiąże się jednak głównie z nurtem psychologii pozytywnej wraz z rozwijaną w 

nim koncepcją pozytywnego rozwoju. Wraz z postępem badań i formowaniem się różnych 

sposobów konceptualizacji zjawiska resilience perspektywa psychologiczna jest dopełniana 

przez ujęcia proponowane przez medycynę, nauki o zdrowiu oraz inne dyscypliny nauk 

społecznych, w tym pedagogikę (Windle, 2011). Implementacja koncepcji resilience w obszar 
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zainteresowań pedagogiki widoczna jest zwłaszcza w obszarach zagadnień związanych  

z kształtowaniem się i rozwijaniem prężności w procesie wychowania i edukacji, 

profilaktyką i resocjalizacją (Kwiatkowski, 2016).  

W literaturze można spotkać trzy zasadnicze podejścia do sposobu rozumienia 

pojęcia prężności. Jest ono mianowicie ujmowane jako cecha, proces bądź jako rezultat tegoż 

procesu. Traktowanie prężności jako cechy wiąże się z ujmowaniem jej jako względnie 

trwałej dyspozycji osobowościowej, która poprzez uruchamianie procesów skutecznego 

zmagania się z przeciwnościami losu zapewnia człowiekowi utrzymanie dobrego 

funkcjonowania a w przypadku jego załamania względnie szybki powrót do stanu sprzed 

jego dezorganizacji. Prężność ujmowana w kategoriach procesu odnoszona jest natomiast do 

zjawiska polegającego na aktywowaniu procesu dynamicznej, a zarazem korzystnej dla 

utrzymania dobrego funkcjonowania, adaptacji w odpowiedzi na pojawiające się obciążenia. 

Przeciwnościami, które uruchamiają procesy elastycznej adaptacji mogą być zarówno 

traumatyczne zdarzenia związane z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia, silnie 

stresujące wydarzenia i sytuacje, niesprzyjające warunki rozwojowe, okoliczności życiowe 

związane z trudną sytuacją rodzinną jak też obciążenia i uciążliwości życia codziennego.  

Tak rozumiane procesy pozytywnej adaptacji wymagają wykorzystywania zasobów 

podmiotowych w postaci określonych cech osobowości, jak też, adekwatnych do 

doświadczanych obciążeń czy przeciwności, zasobów środowiskowych. Dość klarownie 

istotę tak rozumianej prężności opisuje definicja, zgodnie z którą jest to proces 

wykorzystywania zasobów w celu utrzymania dobrostanu (well-being) (Panter-Brick, 

Leckman, 2013). W anglojęzycznej literaturze psychologicznej dla odróżnienia ujęcia 

prężności jako cechy od traktowania jej jako procesu stosowane są pojęcia resiliency oraz 

resilience (Luthar i in., 2000; Ogińska-Bulik, Juczyński, 2011). 

Ujmowanie prężności jako właściwości osobowości ukierunkowuje badaczy na 

poszukiwanie cech osoby prężnej. Na podstawie obecnych w literaturze przedmiotu 

przeglądów doniesień z prowadzonych w tym obszarze badań można twierdzić, że prężność 

jest podmiotowym zasobem o szczególnej mocy regulacyjnej, który ujawniając się w 

procesach adaptacyjnych aktywuje szereg ważnych dla ich skutecznego przebiegu zasobów, 

wśród których wymienia się między innymi poczucie kontroli, stabilność emocjonalną, 

optymizm, poczucie własnej skuteczności, poczucie własnej wartości czy też poczucie 

sensowności jako jednego z wymiarów poczucia koherencji. I tak wskazuje się na przykład, 

że osobę prężną cechuje wytrwałość w działaniu, wysoki poziom optymizmu i 

wewnętrznego spokoju, otwartość na nowe doświadczenia, ugodowość, wysoki poziom 

własnej wartości i samoskuteczności, wewnętrzne poczucie kontroli, spostrzeganie 

stresujących wydarzeń jako wyzwania, efektywne radzenie sobie ze stresem, nadawanie 

pozytywnego znaczenia doświadczanym zdarzeniom życia codziennego, tendencja do 

interpretowania otaczającego środowiska jako ogólnie sprzyjającego czy traktowanie 
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napotykanych trudności jako szansy na zdobywanie nowych doświadczeń i własny rozwój 

(Levine i in., 2009; Ogińska-Bulik, Juczyński, 2010; Ogińska-Bulik, Zadworna-Cieślak, 2014; 

Turkiewicz-Maligranda, 2014).  

Obraz ten można dopełnić odwołując się do, wyodrębnionych na podstawie 

metaanalizy wyników badań nad atrybutami osób prężnych, czterech wzorców resiliencji  

i przypisanych do nich cech osoby prężnej (Polk, 1997). Wzorzec dyspozycyjny opisywany 

jest zestawem cech, wśród których mieszczą się cechy pozytywnej charakterystyki 

temperamentu, cechy osobowości, kompetencje poznawcze, jak również poczucie 

dobrostanu i dobra kondycja zdrowia fizycznego. Pozostałe zestawy cech osób prężnych 

włączone zostały do wzorca relacyjnego (np. bliskie relacje oparte na zaufaniu, adekwatne 

umiejętności komunikacyjne, posiadanie szerokich sieci społecznych), sytuacyjnego (np. styl 

radzenia sobie skoncentrowany na zadaniu, stawianie celów, zdolność adaptacji) i 

filozoficznego (np. przekonanie o wartości życia, odnajdywanie pozytywnego sensu 

doświadczanych zdarzeń) (Polk, 1997).  

W niektórych ujęciach proponuje się by prężność odnosić do kontinuum, na którym 

jej poziom może przybierać odmienne wartości w różnych obszarach życia jednostki 

(Pietrzak, Southwick, 2011). Można by więc oczekiwać, że odporność psychiczna będzie się 

ujawniać u tej samej jednostki z różnym nasileniem w zależności od kontekstu sytuacyjnego  

i w związku z tym procesy adaptacyjne mogą u niej przebiegać swoistymi dla tych 

wymiarów życia torami.  

Zidentyfikowanie znaczenia zjawiska prężności dla dobrego funkcjonowania 

człowieka po traumatycznych zdarzeniach, w obliczu przeciwności losu czy w sytuacjach 

stresowych życia codziennego od dawna inspiruje badaczy do poszukiwania przyczyn  

i uwarunkowań tego fenomenu. W kolejnych etapach tak ukierunkowanych badań 

wykazano, że rozwój prężności psychicznej jako cechy zdolnej uruchamiać ochronne 

mechanizmy adaptacyjne podlega oddziaływaniu czynników indywidualnych i 

środowiskowych, związanych z cechami środowiska rodzinnego oraz pozarodzinnego 

środowiska społecznego. W grupie czynników indywidualnych wymienia się między 

innymi pozytywne cechy temperamentu, kompetencje poznawcze, refleksyjność, pozytywną 

samoocenę, zdolność rozwiązywania problemów, samoakceptację oraz zaangażowanie 

religijne. Za sprzyjające kształtowaniu się prężności cechy środowiska rodzinnego uznaje się 

głównie wsparcie, ciepło i opiekę przynajmniej ze strony jednego z rodziców, wsparcie ze 

strony innych członków rodziny, styl wychowania sprzyjający kształtowaniu się u dziecka 

autonomii, odpowiedzialności i poczucia własnej wartości. Wśród czynników 

pozarodzinnego środowiska społecznego wymienia się natomiast wsparcie emocjonalne ze 

strony innych osób dorosłych, posiadanie przynajmniej jednego przyjaciela oraz 

rówieśników gotowych do pomocy w razie kryzysu, wspierających i kompetentnych 

nauczycieli, dobry klimat społeczny w klasie szkolnej, aktywność w pozalekcyjnych formach 
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zajęć, warunki socjoekonomiczne oraz sprzyjające zaspokojeniu potrzeb (bezpieczeństwa, 

odpoczynku itp.) środowisko lokalne (Borge i in., 2016; Garmezy, 1993; Luthar i in., 2015; 

Masten, 2004; Rutter, 2013; Ryś, Trzęsowska-Greszta, 2018; Werner, 1994; Zolkoski, Bullock, 

2012). 

Dostrzegany w ostatnich latach zwrot ku integrowaniu podejść do zjawiska prężności 

pozwala traktować je jako rozwijaną przez całe życie pod wpływem różnorodnych 

doświadczeń właściwość osobowości jak i proces, dzięki którym człowiek potrafi sobie 

efektywnie radzić z trudnościami i przeciwnościami życia (Turkiewicz-Maligranda, 2014). 

Rozpatrywanie resiliencji w perspektywie rozwojowej (Cutuli, Herbers, 2018) wiąże się z 

tym, że z jednej strony poziom prężności jakim dysponuje jednostka ma niewątpliwy wpływ 

na przebieg jej rozwoju, z drugiej zaś nabywanie odporności psychicznej można traktować 

jako funkcję procesów rozwojowych (Masten, 2004; Masten, 2014). Koncentracja na 

rozwojowych aspektach prężności skłania przy tym do poszukiwania odpowiedzi na 

pytanie o rolę czynników podmiotowych i środowiskowych w jej kształtowaniu się, w tym 

zwłaszcza o czynniki protekcyjne i sposób ich działania. Zwraca się uwagę na niestabilność 

poziomu prężności jako cechy jednostki, na jej zmienność w czasie będącą efektem 

sprzężenia z przebiegiem procesów rozwojowych oraz interakcji z czynnikami tkwiącymi w 

jej środowisku życia (Bonanno, Diminich, 2013; Kim-Cohen, Turkewitz, 2012), wśród których 

podkreślane jest między innymi znaczenie czynników kulturowych, związanych  

z bezpośrednim otoczeniem społecznym oraz z dostępnością zasobów do radzenia sobie  

w sytuacjach trudnych (Sherrieb i in., 2010).  

 

2. Cel badań 

 

Przegląd literatury pozwala przyjąć, że poziom prężności jako cechy jest jednym  

z najbardziej znaczących czynników, które mają wpływ na efektywność radzenia sobie, 

funkcjonowanie psychospołeczne i odczuwanie szeroko rozumianego dobrostanu (well-

being) w konfrontacji z sytuacją trudną, przeciwnościami losu, jak też uciążliwościami i 

troskami codziennego życia. W roku 2020, w związku z pandemią zakażeń wirusem SARS-

CoV-2, przyszło się z nimi mierzyć ludziom we wszystkich niemal rejonach współczesnego 

świata. Obok skutków rozprzestrzeniającej się na niespotykaną od lat skalę transmisji 

wirusa, uwidaczniających się w dynamice wzrostu liczby zakażeń, hospitalizacji i zgonów, 

wyczerpywaniu się zasobów służby zdrowia, spowolnieniu gospodarki, utracie miejsc 

pracy, spadku dochodów i obniżeniu poziomu życia wielu rodzin, jak też w ograniczeniu 

fizycznych i społecznych kontaktów, wskazuje się na ryzyko zaburzeń zdrowia 

psychicznego (zespołu stresu pourazowego, lęku, depresji) i zachowań problemowych 

(nadużywanie alkoholu, stosowanie substancji psychoaktywnych, agresja, przemoc domowa 

i in.) jako negatywnych konsekwencji pandemii (Holmes i in., 2020). W tym kontekście 
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zasadne jest twierdzenie, że rok 2020 był dla młodych ludzi, przystępujących do egzaminu 

dojrzałości i podejmujących następnie studia, wyjątkowo trudnym okresem życia. Będąc u 

progu dorosłego życia wchodzili w nie z określonym pakietem osobowościowych zasobów 

decydujących o nasileniu prężności jako podmiotowego metazasobu uruchamiającego 

procesy adaptacji, który został ukształtowany na bazie czynników indywidualnych w 

powiązaniu z ich biografią życiową i przebiegiem procesów rozwojowych.  

Celem podjętych badań było określenie poziomu prężności psychicznej młodzieży 

rozpoczynającej studia w trakcie trwającej w 2020 roku pandemii oraz zbadanie czy, a jeżeli 

tak, to w jaki sposób zmieniło się nasilenie tej cechy w stosunku do jej rówieśników z lat 2014 

- 2016.  

 

3. Opis próby  

 

Badania własne przeprowadzono na dwóch grupach studentów I roku studiów  

I stopnia, którzy podjęli studia na kierunkach pedagogicznych. Odstęp czasu między 

badaniami wynosił 4 lata. Pierwsza grupa pochodziła z badań przeprowadzonych  

w pierwszym kwartale 2016 roku, które objęły N=166 studentów. Druga grupa obejmowała 

N=163 studentów, którzy zostali poddani badaniom w czwartym kwartale 2020 roku. 

Obydwie próby były mocno sfeminizowane (było w nich odpowiednio 86% i 90% kobiet), co 

w pełni odzwierciedla strukturę płci młodzieży studiującej na kierunkach pedagogicznych. 

Należy przy tym nadmienić, że studenci pochodzący z badań przeprowadzonych  

w 2020 roku to grupa osób, które w związku z panującym w Polsce stanem pandemii 

zakażeń wirusem SARS-Cov-2 rozpoczęły studiowanie w systemie kształcenia zdalnego. Co 

więcej, osoby te były zmuszone podjąć naukę w systemie zdalnym już w ostatnich kilku 

tygodniach przed egzaminem maturalnym, doświadczając przy tym wielu innych 

negatywnych skutków szerzącej się już wtedy epidemii.  

Ponadto w badaniach wykorzystano opublikowane w roku 2014 dane zastane 

pochodzące z badań nad prężnością psychiczną maturzystów, przeprowadzonych 3 

miesiące przed egzaminem maturalnym, przy wielkości próby N=82 (Ogińska-Bulik, 

Zadworna-Cieślak, 2014). 

 

4. Materiał i metoda  

 

Do zbadania poziomu prężności w badaniach własnych oraz w badaniach będących 

źródłem danych zastanych użyto Skali Pomiaru Prężności (SPP-25) autorstwa Niny 

Ogińskiej-Bulik i Zygfryda Juczyńskiego (Ogińska-Bulik,  Juczyński, 2008). Skala jest 

narzędziem samoopisu i pozwala na pomiar prężności traktowanej jako właściwość 

osobowości. Składa się z 25 itemów, które pozwalają określić ogólny poziom prężności oraz 
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pięć wchodzących w jej skład czynników/wymiarów: wytrwałość i determinację w 

działaniu, otwartość na nowe doświadczenia i poczucie humoru, kompetencje osobiste i 

tolerancję negatywnych emocji, tolerancję na niepowodzenia i traktowanie życia jako 

wyzwania oraz optymistyczne nastawienie do życia i zdolność mobilizowania się w 

trudnych sytuacjach. Respondenci ustosunkowują się do treści itemów na 5-cio stopniowej 

skali typu Likerta (od 0 – zdecydowanie nie do 4 – zdecydowanie tak). Maksymalny możliwy do 

uzyskania wynik w każdym czynniku/wymiarze wynosi 20 punktów. Wynik ogólny SPP-25 

jest sumą punktów uzyskanych w pięciu czynnikach/wymiarach i może wynieść 

maksymalnie 100. Im wyższy wynik, tym wyższe nasilenie prężności. Skala SPP-25 była 

poddana przez jej Autorów walidacji na gruncie polskim i uzyskała satysfakcjonujące 

właściwości psychometryczne (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2008; Ogińska-Bulik, Zadworna-

Cieślak, 2014). 

W badaniach zastosowano dwa typy analiz statystycznych: test t-studenta dla jednej 

próby oraz test-t studenta dla prób niezależnych (Bedyńska, Brzezicka, 2007). Test t-studenta 

dla jednej próby został wykorzystany w analizie danych pochodzących z badań 

przeprowadzonych w roku 2014 na grupie maturzystów (dane zastane) oraz w roku 2016 na 

grupie studentów (badania własne). Test t-studenta dla dwóch prób niezależnych 

zastosowano natomiast w analizie danych pochodzących z badań własnych 

przeprowadzonych na grupach studentów w roku 2016 oraz w roku 2020. 

Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania PS Imago Pro 7 

(dawniej SPSS) wersja 26. 

 

5. Wyniki 

 

W pierwszym kroku analiz określono nasilenie prężności w grupie studentów I roku 

studiów z pomiaru w roku 2016 na podstawie uzyskanego średniego wyniku ogólnego oraz 

średnich we wszystkich czynnikach/wymiarach prężności uzyskanych z zastosowaniem 

skali SPP-25. Wyniki pokazały, że średnie wartości w zakresie prężności i jej wymiarów są 

zbliżone do wyników uzyskanych w badaniach normalizacyjnych (Ogińska-Bulik, Juczyński, 

2008) i odpowiadają wartości 5 stena, czyli mieszczą się w przedziale wartości średnich 

(Tabela 1). 
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Tabela 1. Średnie i odchylenia standardowe w zakresie prężności i jej wymiarów w grupie studentów 
z pomiaru w 2016 roku 

Zmienne M SD Min Max 

Prężność – wynik ogólny 69,40 15,22 22 100 

Wytrwałość i determinacja w działaniu 13,61 3,84 2 20 

Otwartość na nowe doświadczenia i poczucie 
humoru 

15,65 2,91 7 20 

Kompetencje osobiste do radzenia sobie i 
tolerancja negatywnych emocji 

13,43 3,77 2 20 

Tolerancja na niepowodzenia i traktowanie 
życia jako wyzwania 

14,20 2,93 5 20 

Optymistyczne nastawienie do życia i zdolność 
mobilizowania się w trudnych sytuacjach 

12,52 3,86 2 20 

Źródło: badania własne 

Drugi krok analiz zmierzał do porównania wyników z pomiaru w roku 2016  

z wynikami uzyskanymi u maturzystów w pomiarze z roku 2014 (dane zastane)  

i sprawdzenia, czy młodzież badana w 2016 roku różni się istotnie statystycznie pod 

względem cechy prężności od swoich rówieśników z roku 2014. W tym celu zastosowano 

test t-Studenta dla jednej próby. Uzyskane wyniki wskazują na brak istotnej różnicy w 

nasileniu prężności w obydwu badanych grupach. Zaobserwowane różnice są nieistotne 

statystycznie zarówno w przypadku średniego wyniku ogólnego SPP-25 jak i w odniesieniu 

do średnich wyników dla poszczególnych czynników/wymiarów prężności. Można więc 

przyjąć, że nasilenie prężności wśród młodzieży pochodzącej z pomiaru w 2014 roku i 

młodzieży pochodzącej z pomiaru w roku 2016 było utrzymane na takim samym poziomie. 

Szczegółowe dane z przeprowadzonej analizy zestawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Wynik ogólny prężności i wyniki prężności w poszczególnych wymiarach w dwóch grupach 
respondentów: maturzyści z 2014 r i studenci I roku z 2016 r. 

Podskale SPP-25 M a) M b) t (df) p ∆ M 

95% przedział 
ufności dla 

różnicy średnich 

Dolna 
granica 

Górna 
granica 

Prężność – wynik ogólny 68,97 69,40 
0,367 

(165) 
0,714 0,43 -1,899 2,766 

Wytrwałość i determinacja w 
działaniu 

13,74 13,61 
-0,432 
(165) 

0,659 -0,13 -0,719 0,456 

Otwartość na nowe 
doświadczenia i poczucie 
humoru 

15,34 15,65 
1,376 
(165) 

0,171 0,31 -0,135 0,756 
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Kompetencje osobiste do 
radzenia sobie i tolerancja 
negatywnych emocji 

13,41 13,43 
0,061 
(165) 

0,952 0,02 -0,560 0,596 

Tolerancja na niepowodzenia 
i traktowanie życia jako 
wyzwania 

14,23 14,20 
-0,137 
(165) 

0,891 -0,03 -0,479 0,417 

Optymistyczne nastawienie 
do życia i zdolność 
mobilizowania się w 
trudnych sytuacjach 

12,25 12,52 
0,895 
(165) 

0,372 0,27 -0,323 0,859 

a) dane zastane (Ogińska-Bulik & Zadworna-Cieślak, 2014) 

b) badania własne z 2016 

 

W kolejnym kroku analizy określono nasilenie prężności w grupie studentów I roku 

studiów poddanych badaniom w IV kwartale 2020 roku, w którym to okresie respondenci, 

podobnie jak pozostała część społeczeństwa w Polsce i wielu innych rejonach świata, 

zmagali się z pandemią Covid-19. Okazało się, że średni wynik ogólny prężności SPP-25 

osiągnął wartość M=62,02. Wynik ten odpowiada wartościom uzyskanym w badaniach 

normalizacyjnych na poziomie 4 stena (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2008) co oznacza, że lokuje 

się w górnej granicy przedziału wartości niskich (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Średnie i odchylenia standardowe w zakresie prężności i jej wymiarów w grupie studentów  
z pomiaru w 2020 roku 

Zmienne M SD Min Max 

Prężność – wynik ogólny 62,02 14,32 27 99 

Wytrwałość i determinacja w działaniu 12,27 3,50 3 20 

Otwartość na nowe doświadczenia i poczucie 
humoru 

14,90 2,97 5 20 

Kompetencje osobiste do radzenia sobie i 
tolerancja negatywnych emocji 

11,58 3,56 3 20 

Tolerancja na niepowodzenia i traktowanie 
życia jako wyzwania 

13,03 3,43 4 20 

Optymistyczne nastawienie do życia i zdolność 
mobilizowania się w trudnych sytuacjach 

10,25 3,79 1 19 

Źródło: badania własne 

W celu określenia zmian w nasileniu cechy prężności wśród młodzieży stojącej u 

progu dorosłości na przestrzeni lat 2016-2020 podjęty został ostatni krok analiz, w którym 

porównano średni wynik ogólny SPP-25 oraz średnie wyniki dla poszczególnych 

czynników/wymiarów prężności z pomiarów w roku 2016 i 2020 (Tabela 4). 
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Tabela 4. Wynik ogólny prężności i wyniki prężności w poszczególnych wymiarach w grupach 
studentów z pomiaru w roku 2016 oraz z roku 2020 

Podskala SPP Rok M SD F (p) t (df) p ES 

Wytrwałość i determinacja w 
działaniu 

2020 12,27 3,50 
2,12  

-3,306 

(327) 
0,001 0,37 

2016 13,61 3,84 

Otwartość na nowe doświadczenia i 
poczucie humoru 

2020 14,90 2,97 
0,00 

-2,328 

(327) 
0,021 0,26 

2016 15,65 2,91 

Kompetencje osobiste do radzenia 
sobie i tolerancja negatywnych 
emocji 

2020 11,58 3,56 
0,14 

-4,560 

(327) 
0,000 1,15 

2016 13,43 3,77 

Tolerancja na niepowodzenia i 
traktowanie życia jako wyzwania 

2020 13,03 3,43 
3,06 

-3,327 

(327) 
0,001 0,61 

2016 14,20 2,93 

Optymistyczne nastawienie do życia 
i zdolność mobilizowania się w 
trudnych sytuacjach 

2020 10,25 3,79 
0,15 

-5.389 

(327) 
0,000 1,61 

2016 12,52 3,86 

Prężność – wynik ogólny 
2020 62,02 14,32 

0,35 
-4,526 

(327) 
0,000 1,13 

2016 69,40 15,22 

Źródło: badania własne 

 

Analiza średnich wyników ogólnych SPP-25 przeprowadzona testem t-studenta dla 

prób niezależnych jednoznacznie wykazała, że poziom prężności jest wyższy wśród 

studentów z pomiaru w 2016 roku (M=69,40) w stosunku do studentów poddanych 

badaniom w roku 2020 (M=62,02). Różnica ta jest istotna statystycznie przy p<0,000.  

Wyższe nasilenie prężności w grupie studentów z 2016 roku widoczne jest również w 

odniesieniu do poszczególnych jej czynników/wymiarów. 

Analiza testem t-Studenta dla prób niezależnych wykazała, że poziom wytrwałości i 

determinacji w działaniu w grupie studentów z pomiaru w roku 2016 (M=13,61; SD=3,85) jest 

statystycznie istotnie wyższy niż wśród studentów z pomiaru w roku 2020 (M=12,27; 

SD=3,50), aczkolwiek wielkość efektu d-Cohena wskazuje na słaby związek. 

Wśród studentów z pomiaru w roku 2016 uzyskano również wyższe wyniki w 

zakresie czynnika otwartość na nowe doświadczenia i poczucie humoru (M=15,65; SD=2,91) w 

stosunku do respondentów badanych w roku 2020 (M=14,90; SD=2,97). Różnica jest tu 

istotna statystycznie, ale siła związku (d-Cohena) słaba.  

Zdecydowanie wyższe okazały się poziom kompetencji osobistych do radzenia sobie  

i tolerancja negatywnych emocji wśród studentów badanych w 2016 roku (M=13,43 ; SD=3,77)  

w stosunku do studentów badanych w 2020 roku (M=11,58; SD=3,56). Analiza 
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przeprowadzona testem t-Studenta wykazała, że wynik jest istotny statystycznie zaś 

wielkość efektu (ES=1,15) wskazuje na silny związek między uzyskanymi wynikami.  

Także wyniki w zakresie kolejnego czynnika/wymiaru prężności, jakim jest tolerancja 

na niepowodzenia i traktowanie życia jako wyzwania wskazują na większe nasilenie prężności  

w grupie studentów z pomiaru w roku 2016 (M=14,20; SD=2,93) niż wśród studentów 

badanych w roku 2020 (M=13,03; SD=3,43). Wynik jest statystycznie istotny a wielkość 

efektu d-Cohena jest na poziomie średnim.  

Wyniki uzyskane w ostatniej podskali SPP-25 - optymistyczne nastawienie do życia  

i zdolność mobilizowania się w trudnych sytuacjach - jednoznacznie wskakują, że studenci z 2016 

roku wykazują się istotnie statystycznie wyższym nasileniem prężności (M=12,52; SD=3,86) 

niż studenci badani w 2020 roku (M=10,25; SD=3,79). Siła związku jest w tym przypadku 

bardzo mocna (d=1,61). 

Odwołanie się do określonych przez autorów skali SPP-25 wspólnych (ze względu na 

wiek i płeć) tymczasowych norm w skali stenowej (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2008) 

pozwoliło zwizualizować ogólne wyniki prężności uzyskane w pomiarach z roku 2016 oraz 

2020 na skali porządkowej. Okazało się, że przeszło 30% studentów poddanych badaniom w 

roku 2016 wykazywało się wysokim poziomem prężności, zaś w grupie badanej w roku 2020 

poziom wysoki odnotowano jedynie u niespełna 15% respondentów. Znaczne dysproporcje 

można również dostrzec w wynikach na poziomie niskim, które uzyskało ponad 60% 

studentów badanych w 2020 roku i niespełna 40% studentów z pomiaru w roku 2016 (Tabela 

5). 

 
Tabela 5. Rozkład cechy opisowej dla prężności oraz wyniki testu chi2 

Poziom 
prężności 

Studenci z poszczególnych lat badań 

Test chi2 
2020 2016 

n % n % 

niski 102 62,6% 63 38,0% chi2=21,736; (df=2),  

p<0,000;  

V Cramera=0,257 

średni 37 22,7% 51 30,7% 

wysoki 24 14,7% 52 31,3% 

 Ogółem 163 100,0% 166 100,0% 

Źródło: badania własne 

W związku z tym, że każda z podskal miała tę samą liczbę pozycji, możliwe było 

zestawienie/zwizualizowanie uzyskanych wynikow od najwyższego do najniższego.  

Na rysunku 1 zaprezentowano rozkład cechy prężności od wartości najwyższej do najniższej 

w poszczególnych czynnikach/wymiarach SPP-25. Najwyższy poziom prężnosci 

odnotowano w wymiarze Otwartość na nowe doświadczenia i poczucie humoru zarówno wśród 

studentów z 2016 jak i 2020 roku, a najniższy w wymiarze Optymistyczne nastawienie do życia  
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i zdolność mobilizowania się w trudnych sytuacjach. Co ciekawe, rangowanie poszczególnych 

podwymiarów prężności jest takie samo w obu grupach studentów.  

 

 

 

Rysunek 1. Średnie wyniki uzyskane na skalach poszczególnych wymiarów SPP-25 wśród studentów 
z pomiaru w 2016 i w 2020 roku  

Źródło: badania własne 

 

Podsumowanie 

 

Prężność psychiczna traktowana jako dyspozycja osobowościowa pozwala na 

utrzymanie psychicznego dobrostanu i dobrego funkcjonowania w obliczu traumatycznych 

zdarzeń, w sytuacjach trudnych jak też w zmaganiu się z uciążliwościami życia codziennego, 

bowiem pełni ona rolę swoistego regulatora w uruchamianiu podmiotowych zasobów 

wykorzystywanych w procesach adaptacyjnych. Efektywność tych procesów będzie zatem 

związana ze specyficznym dla danej jednostki obrazem tych zasobów, kształtującym się  

w trakcie rozwoju na bazie determinant biologicznych w powiązaniu z oddziaływaniem 

czynników tkwiących w rodzinie i środowisku pozarodzinnym. Uwzględnienie 

perspektywy rozwojowej, w ramach której podkreślana jest szczególna rola doświadczeń 

okresu dzieciństwa i adolescencji, pozwala przyjąć, że w odniesieniu do fenomenu prężności 

można mówić o pewnej dynamice i to zarówno w odniesieniu do efektywności procesów 

adaptacyjnych jak i wówczas, gdy traktujemy prężność w kategoriach właściwości 

osobowości (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2011). 

W prezentowanych badaniach postawione zostało pytanie o poziom prężności 

psychicznej jako cechy w grupie młodzieży będącej u progu dorosłego życia na przestrzeni 

lat 2014 – 2020. Uzyskanie sześcioletniego przedziału czasowego możliwe było dzięki 
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zestawieniu wyników badań własnych nad prężnością psychiczną przeprowadzonych 

wśród studentów I roku kierunków pedagogicznych w roku 2016 oraz w roku 2020  

z wykorzystaniem skali SPP-25 z wynikami badań zastanych z roku 2014, które 

przeprowadzono z użyciem tego samego narzędzia badawczego w grupie maturzystów. 

Uznano przy tym, że jakkolwiek w każdej turze badań uczestniczyli respondenci będący na 

tym samym etapie fizycznego i psychospołecznego rozwoju, to ci, którzy zostali poddani 

badaniom pod koniec roku 2020 stanowią grupę szczególną ze względu na fakt, że od kilku 

już miesięcy doświadczali społecznych i zdrowotnych skutków szerzącej się pandemii 

zakażeń koronawirusem Sars-Cov-2. Na drodze tych doświadczeń pojawiało się szereg 

sytuacji trudnych, a dla niektórych wręcz traumatycznych, w wielu obszarach codziennego 

funkcjonowania. Młodym ludziom towarzyszyło przy tym poczucie zagrożenia  

i niepewności, w tym także obawy o możliwość realizacji tak ważnych na tym etapie życia 

zadań, jak uzyskanie świadectwa dojrzałości i podjęcie studiów. Ta grupa respondentów to 

studenci I roku studiów, przed którymi stanęły zadania związane z pełnieniem nowej roli 

społecznej – roli studenta - w sytuacji utrzymującego stanu pandemii i konieczności 

konfrontowania się ze związanymi z nim ograniczeniami. W tym kontekście interesujące 

było, jakim poziomem prężności jako cechy dysponują.  

Wyniki przeprowadzonych badań nie napawają optymizmem. Przy odwołaniu się do 

wyników badań normalizacyjnych okazało się bowiem, że średni wynik ogólny prężności  

w grupie studentów, którzy mierzyli się od kilku miesięcy z negatywnymi skutkami 

pandemii ulokował się w górnej granicy przedziału wartości niskich, podczas gdy zarówno 

wyniki uzyskane w badaniach własnych z roku 2016 jak i wyniki zaczerpnięte z badań 

zastanych z roku 2014 mieściły się w przedziale wartości średnich. Różnica w nasileniu 

prężności wśród młodzieży badanej w roku 2016 i 2020 okazała się przy tym istotna 

statystycznie. Co więcej, w grupie badanych w roku 2020 aż 60% respondentów cechowało 

niskie nasilenie prężności, a wysokim jej poziomem dysponowało jedynie 15% studentów i 

było to dwukrotnie mniej w stosunku do respondentów z roku 2016. Studenci zmagający się 

z pandemią uzyskali też statystycznie niższe w stosunku do swoich rówieśników z roku 

2016 wyniki w poszczególnych wymiarach/czynnikach prężności. Na uwagę zasługuje tu 

wysoka wartość efektu d-Cohena w odniesieniu do dwóch wymiarów prężności, jakimi są 

optymistyczne nastawienie do życia i zdolność mobilizowania się w trudnych sytuacjach oraz poziom 

kompetencji osobistych do radzenia sobie i tolerancja negatywnych emocji. Wskazuje ona bowiem, 

że poziom prężności w tych wymiarach był u studentów badanych w okresie pandemii 

znacząco niższy w stosunku do wyników uzyskanych w roku 2016. 

Ujawnianie się odporności psychicznej w sytuacjach, które powodują nadmierne 

obciążenie psychiczne, zagrażają zaspokojeniu potrzeb czy też zakłócają aktywność 

ukierunkowaną na konkretny cel, wymaga dysponowania przez człowieka podmiotowymi 

zasobami, które mogą zostać wykorzystane w procesach adaptacyjnych. Wykazane  
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w niniejszych badaniach obniżenie się poziomu tych zasobów w badanej grupie studentów 

generuje pytanie o możliwe przyczyny tego zjawiska. Odwołanie się do obecnych  

w literaturze koncepcji wyjaśniających proces formowania się prężności psychicznej jako 

cechy pozwala przypuszczać, że jedną z przyczyn obniżenia się poziomu prężności w 

badanej grupie jest doświadczanie przez nią negatywnych skutków trwającej pandemii. Jak 

się wydaje, należałoby ją wiązać przede wszystkim ze spadkiem poziomu optymizmu u 

młodych ludzi, na co wpłynęło niewątpliwie odczuwane przez znaczną część społeczeństwa 

zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego, obawy o przebieg kariery zawodowej i 

edukacyjnej, ograniczenie kontaktów społecznych czy ogólne obniżenie się nastrojów 

społecznych. Biorąc jednak pod uwagę, że spadek nasilenia prężności u studentów badanych 

w roku 2020 odnotowany został we wszystkich jej wymiarach, przyczyny zjawiska 

należałoby rozpatrywać w szerszej perspektywie. W jej ramach można się odwołać do 

koncepcji pokolenia rozpatrywanej w kontekście zmiany społecznej (Sztompka, 2005), którą 

obserwujemy w ostatnich latach w naszym kraju na wielu płaszczyznach. Źródeł niskiego 

poziomu prężności wśród młodzieży należałoby też poszukiwać w uwarunkowaniach 

procesu kształtowania się w okresie dzieciństwa i młodości osobowościowych zasobów 

wykorzystywanych w procesach adaptacyjnych, które są związane z kondycją i wydolnością 

wychowawczą rodziny oraz efektywnością działań wychowawczych, edukacyjnych  

i profilaktycznych szkoły. Taki kierunek analiz wymagałby jednak przeprowadzenia 

dalszych, reprezentatywnych badań nad prężnością psychiczną jako cechą polskich 

adolescentów wkraczających w dorosłe życie. 
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