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o Odporność Psychiczna i Coachowie 

o Odporność Psychiczna i Coachee 

Czym jest Odporność Psychiczna i jak ją definiujemy? 

Większość osób byłaby w stanie uczestniczyć w dyskusji o odporności psychicznej bez 
uprzedniego uzgodnienia jej definicji. Odporność Psychiczna jest pojęciem, które wszyscy 
wydają się rozumieć; sama nazwa określa już temat rozmowy. Jednakże do 2002 roku było 
to pojęcie, któremu brakowało odpowiedniej konceptualizacji i operacjonalizacji. Dzięki 
współpracy naukowców i praktyków pojęcie odporności psychicznej uzyskało znacznie 
głębsze znaczenie i potencjał. Psychologowie uzyskali lepsze teoretyczne podłoże swojej 
pracy.  

Wraz z upływem czasu utrwaliły się 2 definicje. Obydwie jednak odnoszą się do tej samej 
koncepcji. Różne sformułowania wynikają z odmiennych grup docelowych, do których są 
one skierowane. Nowsza definicja jest obecnie najczęściej stosowana. 

“Zdolność danego człowieka do efektywnego radzenia sobie z czynnikami stresu, presją i 
wyzwaniami, oraz osiąganie wydajności odpowiadającej swym możliwościom niezależnie od 
okoliczności”. (Clough & Earle 2002) 

“Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości, determinującą w znacznym stopniu 
sposób, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję, niezależnie od 
okoliczności”.(Clough & Strycharczyk 2012) 

Dlaczego Odporność Psychiczna jest ważna? 

Badania prowadzone w środowiskach biznesowych, edukacyjnych i sportowych nieustannie 
wskazują, że Odporność Psychiczna jest bezpośrednio związana z: 

Efektywnością osobistą: 

Badane osoby wykazują większą efektywność w zakresie ilości i jakości wykonywanej pracy. 

W sferze edukacji występuje przejrzysta zależność pomiędzy odpornością psychiczną a 
zdawalnością egzaminów i testów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Badania 
jednoznacznie wskazują, że około 20% odchyleń efektywności danej osoby zdającej 
egzaminy może być przypisane poziomowi jej odporności psychicznej.  
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Badania prowadzone na różnorakich stanowiskach pracy, np. w call centers, grupach 
zarządczych itd. wskazują istnienie podobnych zależności. 

Ponadto, wzorce tego rodzaju można zaobserwować na wyższym poziomie agregacji, 
porównując odporność psychiczną grup i instytucji z ich wynikami. Odporność psychiczna 
stanowi więc zarówno kwestię organizacyjną jak i kulturową. 

Pozytywnym zachowaniem: 

Im wyższy poziom Odporności Psychicznej, tym bardziej pozytywne wzorce zachowań 
demonstrowane przez daną osobę. 
Osoby takie przyjmują podejście „dam radę”, w związku z czym istnieje ewidentny dowód na 
to, że im wyższy poziom odporności psychicznej, tym chętniej dana osoba zaangażuje się 
działania, w których uczestniczy (zadając pytania, angażując się w dyskusje, zgłaszając się na 
ochotnika do przeprowadzenia różnorodnych zadań itd.).  
Osobom takim znacznie łatwiej jest zaakceptować zmianę, dostrzec aspekty pozytywne tam 
gdzie inni widzą tylko negatywne, a także chętniej zaakceptować odpowiedzialność. 

Ogólnym dobrostanem, pozytywnym nastawieniem: 

Im wyższy poziom Odporności Psychicznej, tym wyższe poczucie dobrostanu, pozytywny 
odbiór świata zewnętrznego. Przekłada się to na następujące efekty:  

 zwiększona frekwencja/zmniejszenie tendencji do absencji 
 lepsze radzenie sobie z trudnymi dniami i przeciwnościami 
 brak poczucia bycia wykorzystywanym czy doświadczanym przez los 
 umiejętność postrzegania niepowodzeń w kategoriach okazji do rozwoju i uczenia 

się i szybszego powrotu do równowagi 
 lepsza jakość snu 

Aspiracjami: 

Badania wskazują, że Odporność Psychiczna wykazuje pozytywną korelację z aspiracjami 
zawodowymi. Osoby odporne psychicznie wydają się być ambitniejsze. Może to stać się 
szczególnie istotne w sferze zawodowej związanej z pomocą socjalną, gdzie często przeważa 
poczucie rozpaczy i bezradności. 

Atrakcyjnością na rynku pracy: 

Istnieje jasna zależność pomiędzy poziomem Odporności Psychicznej danej osoby, a jej 
zdolnością do znalezienia pracy, a zwłaszcza interesującej jej pracy. Osoby o wyższej 
odporności psychicznej są bardziej konkurencyjne. 

Istnieją dowody wskazujące, że programy edukacyjne na wyższych szczeblach kształcenia, 
które umożliwiają uzyskanie kwalifikacji i umiejętności, ale nie Odporności Psychicznej, nie 
dostarczają oczekiwanych rezultatów. 
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Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku wykorzystywania narzędzi doradczych do 
planowania kariery, na przykład Prevue for Careers. 

Współczynnikiem ukończenia studiów: 

Niektóre badania wskazują silny związek pomiędzy poziomem odporności psychicznej a 
prawdopodobieństwem ukończenia przez studenta danego programu studiów lub projektu. 

Ma to także związek z projektami prowadzonymi w środowisku zawodowym - jest bardziej 
prawdopodobne, że odporne psychicznie osoby ukończą powierzony im projekt o czasie i 
zgodnie z założeniami. 

Pozostałe korzyści: 

Rozwój psychologicznej i emocjonalnej odporności, jak również odporności psychicznej 
stanowi bardzo istotną umiejętność życiową. Jak ujął to jeden z dyrektorów zajmujący się 
kształceniem dzieci „nie chodzi tylko o to, że w wielu przypadkach jesteśmy w stanie 
zwiększyć efektywność pracy młodego człowieka – te szczególne umiejętności są korzystne 
praktycznie we wszystkich sytuacjach, z którymi zetknie się on w swoim życiu”. 

Do rozwoju koncepcji Odporności Psychicznej oraz modelu 4C który opisuje poszczególne 
elementy jakie składają się na naszą odporność psychiczną przyczyniło się wielu znaczących 
badaczy i psychologów. Są wśród nich dr Susanne Kobasa, która rozwijała koncepcję 
"twardości" (ang. hardiness), Richard Dientsbier, północnoamerykański psycholog-
terapeuta, który wykorzystywał ćwiczenia terenowe do przetestowania szeregu hipotez o 
sposobach w jaki ludzie się rozwijają. Jim Loehr, czołowy psycholog sportowy, jako pierwszy 
wprowadził do języka potocznego określenie Odporność Psychiczna.  

Loehr określił Odporność Psychiczną jako: "zdolność do stałego działania w górnym 
przedziale możliwości danego człowieka niezależnie od występujących okoliczności 
konkurencyjnych" (1982) 
Połączył on pojęcie Odporności Psychicznej z wydajnością w rozumieniu sportowym. 
Zidentyfikował 4 kluczowe czynniki i stworzył prosty kwestionariusz. Czynniki te to: 

 elastyczność emocjonalna 

 reaktywność emocjonalna 

 siła emocjonalna 

 odporność emocjonalna 

Loehr zasugerował, że Odporność Psychiczna to podstawowa jakość cechująca umysły 
zwycięzców. 
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Kolejną ważną postacią i propagatorem koncepcji Odporności Psychicznej jest Profesor 
Peter Clough. Clough, jako psycholog sportowy i psycholog pracy zaangażował się w badania 
odporności psychicznej w sporcie. 

Jednocześnie profesor Clough pracował z Dougiem Strycharczykiem dyrektorem 
zarządzającym w firmie AQR International nad programem dla służby celnej Wielkiej 
Brytanii, który obejmował przeprowadzenie ocen na grupie siedmiuset osób, wysokiej rangi 
kierowników z użyciem szeregu testów, ćwiczeń i uzyskując stosunkowo jednorodne i spójne 
dane. Clough i Strycharczyk uzyskali zgodę na zebranie danych o uczestnikach, których 
poprosili o wypełnienie nowo utworzonego kwestionariusza - odporności psychicznej. 
Szereg innych dużych instytucji poproszono o dostarczenie podobnych danych. Uzupełniono 
je danymi zebranymi od studentów uczestniczących w teście.  
 

W rezultacie badacze byli w stanie: 

 potwierdzić znaczenie aspektu pewności siebie 
 stworzyć i sformułować bardziej kompletny obraz pojęcia odporności psychicznej 
 skonstruować odpowiedni kwestionariusz - MTQ48 
 rozpocząć badanie zastosowań praktycznych i zastosować podejście rozwojowe 

Model Odporności Psychicznej i badanie Odporności Psychicznej  

 
MTQ48 został stworzony jako odpowiedź na konkretne potrzeby środowiska biznesowego. 
Jego celem jest znalezienie odpowiedzi na 4 kluczowe pytania zajmujące większość wyższej 
rangi menedżerów: 

 dlaczego niektórzy ludzie są w stanie radzić sobie z czynnikami stresu, presją i 
wyzwaniami lepiej od innych? 

 czy można zmierzyć silne i słabe strony poszczególnych osób w zakresie ww. 
umiejętności? 

 czy można poprawić „odporność psychiczną” ludzi w celu zwiększenia ich 
wydajności? 

 czy można oszacować efektywność środków interwencyjnych, z który wszystkie 
uważane są za efektywne? 

Ponad 8 lat dogłębnych i innowacyjnych badań pozwoliło Peterowi Clough i Keithowi Earle 
stworzyć narzędzie, umożliwiające udzielenie twierdzących odpowiedzi na powyższe, a także 
inne, pytania. 

Początkowo, pojęcie i kwestionariusz zostały zastosowane głównie w świecie biznesu – 
celem wsparcia pracowników i menedżerów w zwiększaniu efektywności pracy, zwłaszcza w 
środowiskach stawiających duże wyzwania (np. służbach ratunkowych) lub piętrzących się 
przeciwności (np. w czasie kryzysu ekonomicznego 2008/09). Obszary te stanowią oczywiste 
pola zastosowań koncepcji odporności psychicznej i MTQ48 
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Zrozumienie modelu odporności psychicznej - koncepcja 4C 

Model 4C opisuje cztery elementy które determinują Odporność Psychiczną.  

Komponenty  
Odporności Psychicznej 

Co to dla nas oznacza:  

POCZUCIE WPŁYWU Poczucie wpływu na własne życie, poczucie sprawczości   – Ja naprawdę wierzę, 
że mogę to osiągnąć 

Poczucie wpływu na własne emocje  – Potrafię zarządzać własnymi emocjami i 
wpływać na emocje innych osób 

ZAANGAŻOWANIE Wyznaczanie sobie celów – Obiecuję sobie/innym to zrobić – Lubię pracować dla 
osiągnięcia celów – cele mnie motywują 

Osiąganie celów – Zrobię wszystko by dotrzymać obietnic i osiągnąć wystawione 
cele - konsekwentnie dążę do celu, jestem wytrwały 

WYZWANIE Podejmowanie wyzwań –  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 interpersonalnych – Mam wpływ na innych – 
potrafię wytrwać przy swoim zdaniu, jestem asertywny 

Kontrola (Control) 
Definicja: Kontrola to zakres, w którym osoba czuje, że steruje swoim życiem. Niektóre 
osoby wierzą, że mogą wywrzeć znaczący wpływ na swoje środowisko pracy, wnieść różnicę, 
dokonać zmian. Z drugiej strony, inni czują że wynik zdarzeń jest poza ich osobistą kontrolą 
oraz że nie są w stanie wywrzeć jakiegokolwiek wpływu zarówno na samych siebie, jak i 
innych. W przypadku kontroli mówimy o jej dwóch wymiarach: kontroli emocji oraz kontroli 
nad życiem (poczucie sprawczości). 

Zaangażowanie (Commitment) 

Definicja: ta skala składowa mierzy zakres, w obrębie którego dana osoba jest w stanie 
wytrwać w realizacji celu lub powierzonego zadania. Poszczególni ludzie różnią się pomiędzy 
sobą stopniem skoncentrowania na celach lub realizowanych zadaniach. Niektórzy łatwo się 
rozpraszają, nudzą lub koncentrują swoją uwagę na innych celach, podczas gdy inni są w 
stanie łatwiej wytrwać w zamierzeniach. 

Wyzwanie (Challenge) 

Definicja: Ludzie różnią się swoich podejściach do wyzwań. Niektórzy uważają wyzwania i 
problemy za szanse, natomiast inni skłaniają się do postrzegania sytuacji wyzwania jako 
zagrożenia. 

Niniejsza skala, mierzy zakres, w jakim dana osoba skłonna jest postrzegać wyzwanie jako 
szansę. Osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali mają tendencje do aktywnego 
wyszukiwania sytuacji umożliwiających samodzielny rozwój, podczas gdy osoby notujące 



Rozwój Odporności Psychicznej poprzez coaching  

 

©AQR International 2016 – Rozwój Odporności Psychicznej poprzez Coaching  
 

 

niskie wyniki będą unikać sytuacji wyzwania – ze strachu przed porażką lub niechęci do 
wysiłku. 

Pewność siebie (Confidence) 
Definicja: osoby o wysokiej pewności siebie wierzą w sukces realizowanych zadań, które 
mogą być uznane za zbyt trudne przez osoby o podobnych zdolnościach, ale z niższym 
poziomem pewności siebie. 

Opublikowany w 2002 roku model pomiaru Odporności Psychicznej opierający się na 
modelu 4C i kwestionariusz MTQ48 w stały się istotnym elementem oceny osobowości, 
znajdującym zastosowanie w wielu dziedzinach życia zawodowego i prywatnego osób 
badanych. 

Wciąż powiększający się zakres przekonywujących dowodów wskazuje, że miara ta ma 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie istotna jest efektywność, pozytywna reakcja na zmianę 
oraz stres,  dobrostan i pozytywne nastawienie do otaczającej nas rzeczywistości. 

Zastosowanie Odporności w Coachingu/ Odporność Psychiczna i 

Coachowie 

Skuteczność interwencji coachingowej opiera się zasadniczo na relacji pomiędzy coachem i 

coachee . Jest to funkcją zachowania i pracy coacha i reakcją na te sygnały od coachee.  

Zachowanie i reakcja coachee na proces coachingu można przełożyć na rozkład Gaussa kiedy 

badamy cechy osobowości. Będzie to związane ze spektrum reakcji na czekający osobę 

proces. Niektórzy wykażą się entuzjazmem i wyczekują na korzyści płynące z procesu 

coachingu. Inni będą się opierać tego typu interwencji. Większość coachee będzie mieć 

mieszane uczucia oscylujące na spektrum lęku i podekstcytowania związanych z czekającą 

ich scieżką w nieznane.  

Dlatego też praca z coachee/klientami jest nacechowana pewną ilością wyzwań dla coacha. 

Odporność Psychiczna jest właśnie tą cechą osobowości, która odpowiada za naszą reakcję 

wobec wyzwań. 

Isnieje kilka wymogów, które warunkują skuteczny proces coachingu: 

• Ustalenie realistycznych celów - i zobowiązanie się do ich osiągnięcia 

• Zrozumienie wyzwania i akceptacja – umieć radzić sobie z związanymi z tym 

niepewnościami   

• Poczucie wpływu - wierzyć , że można coś zmienić i że jest się w stanie zidentyfikować 

wszystkie kwestie związane z procesem –trzymanie balansu 
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• Pewność, że ma się umiejętności i wiedzę potrzebną do osiągnięcia celu – i skutecznie 

radzić sobie z nieuniknionymi wpadkami. 

Klient/Coachee nawiąże lepszą relację i pozytywne nastawienie do coacha, który sam umie 

zademonstrować powyższe warunki w swojej pracy. Odporność Psychiczna i rozwój 

Odporności Psychicznej są istotne zarówno dla klienta jak też samego coacha. Jest to 

kwestia ‘praktykuj własne kazanie’.  

Narzędzia i techniki, które są przydatne dla coacha i coachee: 

Wizualizacja – umieć wyobrazić sobie jak będzie wyglądał sukces i co będzie potrzebne by 

go osiągnąć 

Pozytywne myślenie – przekonanie, że jesteśmy w stanie coś zmienić i poradzimy sobie z 

komplikacjami. Przydatne będą techniki  jak wypunktowanie 5 pozytywów o sobie i 

wyobrażenie osiągania sukcesu, jak się wtedy czujemy.  

Koncentracja/Skupienie uwagi – uwolnić wszystkie kwestie, jakie pojawią sie poprzez prace 

z coachem  jednocześnie nie odrywając się od głównego kierunku jaki obraliśmy.  

Ustalanie sobie celu – ustalenie sobie celów ‘SMARTER’ , zwłaszcza będąc w stanie 

zidentyfikować etapy i czynności, które muszą zostać osiągnięte w ramach podróży w 

kierunku poprawy wydajności. Wiemy ze świata sportu " Sukces rodzi sukces " . Tworzenie 

atmosfery poczucia postępu i realizacji jest przydatne dla coacha jak też klienta. 

Dlatego też istnieje wiele korzyści dla samego coacha we wdrożeniu odporności psychicznej 

dla siebie samego i w swojej pracy.  

Praca coacha jest pełna wyzwań i nierzadko stresująca. Zadaża się, że pracujemy z osobami 

u których zobowiązalismy się dokonać zmiany ale odbiór naszej pracy nie zawsze jest 

pozytywny.  

Opisany powyżej model Odporności Psychicznej nadaje strukturę w naszej pracy. Badanie 

własnej odpornosci psychicznej prowokuje do zastanowienia się nad własnym zachowaniem 

jako coach, naszym  własnym nastawieniem i reakcją wobec kwesti, które stanowią wymóg 

w sesji coachingowej z klientem, jak też pomocny jest w pracy nad soba i 

samodoskonaleniem się.  
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Zastosowanie Odporności w Coachingu/ Odporność Psychiczna i 

Coachee (Klient) 

MTQ48 bada stopień w jakim osoby reagują na stress, presję i wyzwania.  

Badanie to wspiera pracę coacha umożliwiając mu głębsze zapoznanie się z tą cechą 

osobowości u klienta. Oznacza to, że coach posiada dużą dawkę informacji o kliencie jeszcze 

przed rozpoczęciem sesji coachingowej.  

Wyniki z badania są przedstawione na skali stenowej. Pomimo, że skala ta jest 

dwubiegunowa zauważamy, że w przypadku odporności psychicznej skala ma koniec 

przedstawiający wrażliwość psychiczną (1-3), odporność psychiczną (8-10) i srodek (4-7)  

odpowiadający większości społeczeństwa.     

Odporność Psychiczna jest w większej części cechą stanu niż cechą osobowości. Oznacza to, 

że wyniki danej osoby często odzwierciedlają wpływ jakiegoś wydarzenia, które niedawno 

wpłynęło na osobnika. 
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W pracy z klientem ważna jest informacja zwrotna: 

 Poprowadzenie informacji zwrotnej na temat wyników i co one wskazują 

 Upewnienie się, że klient zgadza się ze swoim opisem – coachee często kwestionuje 

wyniki 

Przed rozpoczęciem sesji informacji zwrotnej coach powinien: 

 Zaplanować swój czas tak aby w umożliwić klientowi w pełni wykorzystanie sesji 

 Zapoznać się z treścią raportów i stworzyć plan sesji 

 Pomyśleć o ewentualnych pytaniach, kwestiach do przedyskutowania 

 Przekazać klientowi kopię jego raportu rozwojowego tak aby klient miał 

wystarczająca ilość czasu do zapoznania się z wynikami.  

Opis wyników z badania MTQ48 

Osoby bardzo odporne psychicznie (8-10) 

Osoba posiada umiejętność sprostania wysokiemu poziomowi presji. Jest pewna swoich możliwości, 

często chce podejmować wymagające zadania, wierząc że odniesie sukces. Zwykle nie przejmuje się 

krytyką i nie bierze do siebie komentarzy innych. W zespole często wyraża swoje zdanie i zwykle 

czuje się komfortowo w różnych relacjach społecznych i zawodowych.  

Osoby osiągające takie wyniki są oddane powierzonym im zadaniom. Nieustępliwe, stanowcze,  

zwykle finalizują to co zaczęły. Są w stanie poradzić sobie z nieprzewidzianymi okolicznościami bez 

niepożądanego stresu; gdy pojawiają się problemy, zwykle nie rezygnują, starają się dostrzegać je 

jako wyzwania i szanse na osobisty rozwój,  a nie zagrożenia dla swojego bezpieczeństwa.  

Wierzą, że kontrolują swoje życie. Czują, że są kowalami własnego losu, oraz że mogą wywrzeć 

wpływ na środowisko w którym się znajdują. Zazwyczaj panują nad emocjami i dają sobie radę w 

trudnych sytuacjach. Osoby te cechuje zwykle spokój i równowaga w obliczu presji.  

Trudności, jakie mogą wynikać z wysokiej odporności psychicznej uczestnika zazwyczaj 

związane są z postrzeganiem ich jako osoby niewrażliwej emocjonalnie. Dla takich osób 

problemy nie istnieją.  Może to prowadzić do pewnych trudności: 

 Brak świadomości własnego oddziaływania na inncyh – np. obbrażać osoby lub ich 

uczucia 

 Brak tolerancji dla tych, którzy nie są jak oni – mimo, że mogą osiągac wyniki na swój 

sposób 

 Brak umiejętności radzenia sobie z innymi, którzy są podobni do nich ale którzy mogą 

ich konfrontować i stanowic wyzwanie.  

Może to powodować, że osoby takie będą mniej efektywne jako menadźerowie lub liderzey 

pomimo posiadania wielu pomocny w tym cech. Może to powodowac frustracje ponieważ 
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nie osiagają tego co chciałyby osiągnąć co może wpłynąć na obniżenie poziomu odporności 

psychicznej lub też przypadki zachowań zgresywnych.  

Coaching tutaj skupi się na wpływ klienta na otoczenie/innych i jak zostać bardziej 

wydajnym poprzez pracę z innymi szanując ich wrazliwość.  

Osoby wrażliwe psychicznie (1-3) 

Osoby te mają trudności w radzeniem sobie w stresujących i wymagających środowiskach; czasami 

cierpią również z powodu braku wiary w siebie. Trudno im uporać się z krytyką i prawdopodobnie 

przesadnie przejmują się komentarzami innych. Dodatkowo niekiedy wykazują się zbytnią 

samokrytyką. Niechętnie dążą do przodu, być może bojąc się że nie odniosą sukcesu.  

Bywa, że powstrzymują się od wyrażania własnego zdania, nawet jeśli w danej sprawie mają bardzo 

ugruntowany pogląd. Mogą czuć się lekko niekomfortowo w grupach i lękliwie podchodzić do relacji 

towarzyskich.  

Wobec problemów i trudnych sytuacji czuję się nerwowo postrzegając je jako zagrożenie. Mogą 

unikać niektórych sytuacji stanowiących wyzwania ze strachu przed porażką, a w związku z tym nie 

korzystać ze wszystkich nadarzających się okazji do osobistego rozwoju. Mogą niepotrzebnie się 

zamartwiać, czasami mnożąc problemy tam gdzie ich nie ma. Nieoczekiwane wydarzenia mogą 

całkowicie ich przytłoczyć.  

W pracy z wrażliwymi psychicznie osobami, coach musi wziąść pod uwagę, że osoby takie nie łatwo 

radzą sobie z trudnościami, komleksowymi zadaniami lub nawet niewielkimi celami jak też nie są w 

stanie wypowiedzieć się w chwilach presji.  

Zaleca się aby coach zaposnał się ze wszystkimi skalami i wynikami badania MTQ48 i zidentyfikował 

największy powód do wrażliwości klienta. Nastepnie należy zaplanować postepowanie i pracę z 

klientem wspierając się logiką. Coach może próbować zidentyfikować sytuacje z jakimi klient 

zazwyczaj się zmaga i pomóc w budowie roziwązań i działań by sobie z tymi sytuacjami radzić.   

Osoby średnio odporne psychicznie (4-7) 

Osoby te są w stanie poradzić sobie z większością życiowych wyzwań, jednak w przypadku 

napotkania szczególnie trudnych sytuacji stają się nerwowe i odczuwają zagrożenie. Są dość pewne 

swoich możliwości, jednak ich wiara w siebie może zostać zaburzona przez zewnętrzną krytykę. W 

przypadku pojawienia się szansy na rozwój zwykle podejmują wyzwanie, jednak potencjalna porażka 

stanowi dla nich problem. Czują się dobrze w większości relacji towarzyskich i zwykle wnoszą wkład 

w działania zespołu.  

 Najczęściej osiągają swoje cele, chociaż zdarza im się dekoncentrować w trudnych sytuacjach. 

Zwykle czują, że utrzymują kontrolę; sądzą, że są w stanie wywrzeć wpływ na otoczenie. Niemniej od 

czasu do czasu mają wrażenie, że wydarzenia ich przytłaczają. 

W normalnych warunkach panują nad swymi emocjami. Zwykle wykazują spokój i równowagę, 

jednak czasami odczuwają lęk i zdenerwowanie. 
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Trudności jakie mogą wynikać z posiadania średniej odporności psychicznej często wiążą się 

ze  zrozumieniem osób na dwóch spektrach skali, tych wrażliwych i odpornych psychicznie. 

Osoby bardzo silne psychinie mogą mieć negatywny wpływ na osoby średnio odporne 

psychicznie obniżając ich odporność psychiczną. Osoby wrażliwe psychicznie mogą być 

ciężkie do współpracy. Mogą stanowić wyzwanie dla osób średnio odpornych psychicznie. 

Praca coacha skupi sie na identyfikacji obaszarów, które moga mieć wpływ na negatywne 

podejscie klienta do procesu coachingu jak też powiązać wyniki z trudnościami z jakimi 

boryka się klient.  

Podsumowanie 

Uważa się, że stres jest problemem endemicznym społeczeństwa w 21-szym wieku. Wiele  

procesów coachingowych jest wynikiem zaistniałych sytuacji spowodowanych w sposób 

pośredni lub bezpośredni poprzez stres i presję. Odpowiedzią jest rozwój odporności 

psychicznej tak aby wzmocnić siłę psychiczną klienta.  

Naukowcy od lat próbowali zidentyfikować co tak naprawdę oznacza odporność psychiczna. 

Ma związek z koncepcjami takimi jak ‘wytrzymałość’ (resilience) i ‘twardość (hardiness) ale 

wprowadza bardziej kompletny model oparty na specyficznych skalach które wspierają 

coacha w zrozumieniu klienta i jego zachowań.  Dokładna diagnoza odporności psychicznej 

poprzez badanie MTQ48, umożliwia coachowi wprowadzenie specyficznych interwencji 

odpowiadających konretnemu zapotrzebowaniu klienta. Oznacza to, że proces coachingu 

jest od samego początku skierowany na rozój aspektów psychologicznych klienta, które to 

będą wspierać klienta w pracy nad wyzwaniami podróży caochingowej.  

Im bardziej osoba jest odporna psychicznie tym lepiej radzi sobie z presją i lepiej prosperuje 

w konkurencyjnym środowisku. Jest to odwaga, która pomaga nam w dokonywaniu zmian i 

parcia do przodu bez względu na okoliczności. Jeśli za coaching uważa się proces 

umożliwiający osiąganie wyżyn własnych możliwości, kluczowym wydaje się rozwój siły i 

odporności psychicznej jako czynnika aktywizującego nasze nastawienie.  

 

Informacje: 

Monika Czwerenko: monika@aqr.co.uk 

Sylwia Rybak: sylwia@aqr.co.uk  
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