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Odporność Psychiczna i Kwestionariusz Odporności Psychicznej – 
MTQ48 
 

Czym jest Odporność Psychiczna? 
 
Odporność Psychiczna jest to individualne nastawienie psychiczne i podejście do wszystkiego co robimy.  
 
Jest powiązana z cechami takimi jak character, wytrzymałość, odwaga, itp. Odporność Psychiczną definiuje się 
jako: 
“Cechę osobowości, która w dużym stopniu, wpływa na spsób w jaki osoba reaguje na wyzwanie, stress, 
presję, niezależnie od okoliczności w jakich wystepują”. 
 
Opublikowane badania i studia badawcze na całym świecie wskazują na Odporność Psychiczną jako główny 
składnik do:  

 Wydajność – wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami 
 Pozytywne Zachowanie – większe zaangażowanie, bardziej pozytywne nastawienie, większe podejście  

‘ja mogę’ 
 Samopoczucie/Dobrostan – większe zadowolenie, lepsze zarządzanie stresem, osoba jest mniej 

poddatna na szykanowanie 
 Aspiracje – wieksza ambicja, gotowość na podjęcie i zarządzanie większym ryzykiem  

   
Jest to bardzo ważny component w prawie każdej działalności związanej z pracą. Przykładowo badania 
wskazują na istenienie powiązania pomiędzu poziomem odporności psychicznej i poziomem klasy 
menadżerskiej.   
 
Badania w Instytucie Psychologii na Universytecie Hull, Wielka Brytania, pod kierunkiem profesora Petera 
Clough, pozwoliły na identyfikację czterech komponentów odpowiedzialnych za ukształtowanie Odporności 
Psychicznej w osobie. Są to tzw. ‘4C’. Badania te zostały potwierdzone przez niezależne instytuty i 
uniwersytety w Kanadzie, Włoszech i Wielkiej Brytanii.  

 
Komponenty  
Odporności Psychicznej 

Co oznacza … co MTQ48 bada 

KONTROLA Kontrola nad własnym życiem  – Ja naprawdę wierzę, że mogę to osiągnąć 

Kontrola nad własnymi emocjami  – Potrafię zarządzać własnymi emocjami i 
emocjami innych osób 

ZAANGAŻOWANIE Stawianie sobie celu – Obiecuję to zrobić – Lubię pracować dla osiągnięcia 
wystawionych sobie celów 

Osiąganie – Zrobię wszystko by dotrzymać obietnic i osiągnąć wystawione cele  

WYZWANIE Ryzykowanie –  Jestem zdeterminowany by osiągnąć sukces 

Nauka przez doświadczenie – nawet niepowodzenia i komplikacje stwarzają 
możliwości do nauki 

PEWNOŚĆ SIEBIE Wiara we własne Umiejętności – wierzę, że mam właściwe umiejętności – lub mogę 
je zdobyć 

Pewność Siebie w Relacjach Międzyludzkich – Mam wpływ na innych – potrafię 
wytrwać przy swoim jak trzeba. 
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Jak można zmierzyć Odporność Psychiczną? 

 

Możemy zmierzyć komponenty odporności psychicznej dla uczestnika lub grupy uczestników. Jest to możliwe 
przy zastosowaniu instrumentu psychometrycznego składającego się z 48 pytań. MTQ48 jest miarą 
normatywną i rzetelną i umożliwia pomiar odporności psychicznej przed i po różnego typu programach 
szkoleniowych lub sesjach coachingu.  

 
Czy możliwy jest rozwój Odporności Psychicznej? 
 

Tak, zdecydowanie! Możliwe jest rozwinięcie u osoby jej odporności psychicznej lub nauczenie osoby 
zachowań kogoś, kto wskazuje na wysoką Odporność Psychiczną. W obu wypadkach możemy zauważyć 
korzyści z rowoju Odporności Psychicznej. AQR posiada program szkoleniowy który jest możliwy do 
zastosowania w obu wypadkach. Na rynku istnieje również wiele innych rozwiązań, które wspierają rozwój 
Odporności Psychicznej.  
  

Podsumowując 
 

Dzięki naszej pracy możliwe jest:  
 

 Zdefiniowanie i opisanie bardzo ważnego aspektu naszej osobowości – Odporność Psychiczna 
 Zaoferowanie procesu rozwojowego, który jest dostępny dla każdego i który pomaga w zrozumieniu 

wydajności, samopoczucia i pozytywnego zachowania u osoby lub grupy osób 
 Zaoferowanie pierwszej na świecie miary psychometrycznej, która mierzy Odporność Psychiczną u 

osoby – jest rzetelna i potwierdzona. Narzędzie umożliwia zmierzenie postępu  - jest to przydatne w 
projektach kiedy nalezy wykazać ‘zmianę’ i zwrot inwestycji.  

 Zaoferowanie programu rozwoju Odporności Psychicznej, który pozwala na osiąganie miarodajnych 
rezultatów 

 Wypracowanie sprawadzających się technik rozwojowych, które działają na poszczególne osoby lub 
grupy osób 

 Możliwość powiązania wyników uzyskanych z MTQ48 z różnymi programami rozowjowymi dostępnymi 
na rynku tj. CBT, Coaching/Coaching Prowokatywny, NLP, Mindfullness, szkolenia z zastosowaniem 
wirtualnej rzeczywistości, itd.  
 

W rezultacie mamy do zaoferowania kompletny pakiet, który ma zastosowanie w sektorach rynku takich jak: 
społecznym, zdrowotnym, edukacji i biznesu. Rozwój Odporności Psychicznej ma zastosowanie wszędzie gdzie 
podstawę stanowi rozwój i podtrzymania zasobów ludzkich.   

 

Zainteresowanych uzyskaniem więcej informacji prosimy o kontakt na: 
AQR International - +44 (0) 1244 572050; E-mail – headoffice@aqr.co.uk; or see www.aqr.co.uk  
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