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RELATIONSHIPS BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE,  
SOCIAL SUPPORT AND RESILIENCY IN EARLY ADOLESCENCE

Summary. The aim of the study was to investigate relationships between emotion-
al intelligence, social support and resiliency in the group of adolescents. A total 
of 132 youth (75 girls and 57 boys) aged from 15 to 17 years took part in the study. 
Participants completed three questionnaires (the SPP-18 Resiliency Measurement 
Scale, the INTE Emotional Intelligence Questionnaire, the Social Support Scale) 
were used to assess measured variables. The results showed that emotional in-
telligence was positively correlated with resiliency in the group of adolescents, in 
particular the recognizing of emotions was less related to the resiliency than the 
using emotions to support thinking and action. In contrast to assumed direction 
of relation, resiliency was strongly related to social support from parents/caregiv-
ers than friends/colleagues or teachers. The strongest correlation was demonstrat-
ed between resiliency and emotional as well as appraisal support from parents. 
Regression analysis revealed that high emotional intelligence, high appraisal and 
low instrumental support from parents are the best predictors of resiliency in the 
group of adolescents. The obtained results could be helpful in planning methods 
of mental health promotion in youth. 
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Wprowadzenie

Okres dorastania to czas intensywnych przemian zachodzących w sferze 
biologicznej, psychicznej i społecznej, które oddziałują na siebie wzajemnie (Ste-
inberg, 2005; Oleszkowicz, Senejko, 2011). Biologiczne dojrzewanie organizmu 
skutkujące zmianami ciała i jego funkcji ma wpływ na zachowanie i postrzeganie 
siebie przez dorastające osoby. Osiągnięcie kolejnego stadium myślenia związa-
ne jest z pojawieniem się perspektywy relatywistycznej i rozwojem świadomości. 
Warunkowane przez zmiany poznawcze i biologiczne funkcjonowanie emocjo-
nalne nastolatków cechuje labilność i ambiwalencja (Silk, Steinberg, Morris, 2003; 
Steinberg, 2005). Ujawniają się nowe potrzeby, takie jak chęć bliskich kontaktów 
z innymi (szczególnie o charakterze romantycznym), dążenie do autonomii i by-
cia postrzeganym jako osoba dorosła. Wszystko to powoduje, że w okresie ado-
lescencji nastolatek wyjątkowo często i silnie przeżywa rozmaite trudności, któ-
re mogą zakłócać realizację dążeń lub wartości, zagrażać zaspokojeniu potrzeb, 
a także wywoływać napięcie emocjonalne i przeciążenia psychiczne (Tyszkowa, 
1972). Efektywne sposoby radzenia sobie z wyzwaniami mogą służyć utrzyma-
niu prawidłowego przebiegu rozwoju i prowadzić do dobrego przystosowania, 
zaś nieefektywne mogą przyczyniać się do powstania patologii i dezadaptacji. 
Ważne jest zatem poszukiwanie czynników wyznaczających możliwości przy-
stosowawcze młodzieży oraz ich korelatów tak, aby móc wspierać adolescentów 
w tych obszarach.

Za jeden z wymiarów wyznaczających możliwości adaptacyjne można uznać 
prężność (ang. resilience) określaną też jako sprężystość, rezyliencja czy odporność 
psychiczna, która jest zasobem wspomagającym jednostkę w efektywnym prze-
zwyciężaniu napotykanych trudności (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2008a). Termin 
ten został zdefiniowany przez badaczy w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
w związku z zainteresowaniem problematyką adaptacji dzieci i młodzieży do trud-
nych wydarzeń oraz uwarunkowaniami takiego przystosowania (Olsson i in., 2003; 
Ogińska-Bulik, Juczyński, 2008b). Wskazuje się, iż odporność ma jednak bardziej 
uniwersalny charakter, wywodząc się, jak to określiła Masten (2014), ze zwyczaj-
nej magii (ang. ordinary magic), której doświadcza dziecko, radząc sobie z zadania-
mi i wyzwaniami codziennego życia dzięki własnym zasobom, rodzicom i rela-
cji z nimi czy szerzej rozumianemu wsparciu środowiska zewnętrznego. Według 
Heszen i Sęk (2007) prężność ma charakter kontekstualny i łączy czynniki ryzyka 
(np. alkoholizm rodziców, trudna sytuacja materialna) oraz czynniki chroniące (np. 
bliskie relacje w rodzinie, wysoka samoocena) w procesie radzenia sobie. Wpro-
wadzenie tego pojęcia pozwoliło zatem na połączenie modeli skoncentrowanych 
na deficytach i patogenezie z podejściem salutogenetycznym. Istotą umiejętności 
składających się na prężność jest umożliwienie oderwania się (ang. bounce-back) od 
negatywnych doświadczeń i wzbudzanie pozytywnych emocji w sytuacji wywo-
łującej dystres (Heszen, Sęk, 2007). 
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Zjawisko prężności czy inaczej odporności psychicznej może być postrzega-
ne jako cecha, zdolność, proces lub jego wynik (Southwick i in., 2014). W polskiej 
literaturze wskazuje się na różnice w rozumieniu prężności, wprowadzając poję-
cie resilience (proces) i resiliency (cecha) (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2011). Pierwsze 
z nich odnosi się do rozumienia rezyliencji jako procesu przezwyciężania nega-
tywnych zdarzeń bądź radzenia sobie w sytuacji zagrożenia ich wystąpieniem, 
którego wynikiem jest pozytywne przystosowanie i utrzymanie na optymalnym 
poziomie sprawności do działania. Kluczowa dla tak rozumianej prężności jest in-
terakcja czynników chroniących i czynników ryzyka, którą opisują dwa podstawo-
we modele – model równoważenia ryzyka i model redukowania ryzyka (Garmezy, 
Masten, Tellegen, 1984). Zgodnie z drugim podejściem prężność jako właściwość 
osobowości (ang. ego-resiliency) jest względnie trwałą dyspozycją jednostki stano-
wiącą indywidualny wzorzec reagowania wobec codziennych trudnych sytuacji 
czy traumatycznych zdarzeń (Fredrickson, 2001; Olsson i in., 2003). W tym kon-
tekście prężność może też być rozpatrywana jako zdolność bądź potencjał do wy-
kazywania się zaradnością poprzez wykorzystanie dostępnych zewnętrznych 
i wewnętrznych zasobów w odpowiedzi na wyzwania rozwojowe czy sytuacyjne 
(Pooley, Cohen, 2010). Według Uchnasta (1997; 1998) prężna osoba to taka, która 
umie wytrwale i adekwatnie przystosowywać się do różnych sytuacji, zarówno po-
przez korzystanie z własnych zasobów, jak i poprzez posiłkowanie się czynnikami 
środowiskowymi. Z kolei Oleś (2000) wskazuje, że prężność związana jest z otwar-
tością, elastycznością w zachowaniu, plastyczną adaptacją do zmieniających się 
warunków życiowych oraz efektywną realizacją zadań życiowych. Niezależnie od 
przyjętych definicji można uznać, że osoba cechująca się wyższą prężnością będzie 
lepiej sobie radzić z pojawiającymi się w jej życiu wyzwaniami, opierając się na 
dostępnych indywidualnych czy środowiskowych zasobach, co w konsekwencji 
będzie pozytywnie oddziaływać na jakość jej życia i może być szczególnie ważne 
w trudnych okresach rozwojowych jak np. w okresie dojrzewania.

Jakie mogą być zatem korelaty tak złożonego i niejednoznacznego wymiaru, 
jakim jest prężność? Kompleksowy model teoretyczny dotyczący czynników pozy-
tywnie związanych z odpornością psychiczną dzieci, na którym opiera się niniej-
sze badanie, zaproponowała Grotberg (2000). Wyróżniła ona trzy kategorie takich 
czynników: „ja mam”, „ja jestem” oraz „ja mogę”, wskazując, że im więcej z powyż-
szych zasobów, cech czy umiejętności posiada dana osoba, tym lepsza jest jakość jej 
odporności psychicznej. Warto jednak zaznaczyć, że na kształtowanie się prężno-
ści będzie oddziaływać też wynik transakcji między zmiennymi indywidualnymi 
i środowiskowymi (Pilecka, Fryt, 2011). 

Kategoria „ja mam” zawiera zewnętrzne źródła, wśród których kluczową rolę 
wydaje się odgrywać dwojako rozumiane wsparcie społeczne. W szerokim ujęciu 
wsparcie społeczne dotyczy integracji społecznej i bywa definiowane jako dostęp-
ność relacji, dzięki którym człowiek zaspokaja swoje podstawowe potrzeby inter-
personalne (Sęk, Cieślak, 2004), zaś w węższym rozumieniu określane jest jako do-
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stępna pomoc w trudnych, stresowych sytuacjach (Sarason, Sarason, 1982). Inny 
podział wsparcia odnosi się do treści wymiany społecznej i najczęściej na podsta-
wie takiego ujęcia wyróżnia się jego cztery rodzaje, czyli wsparcie: emocjonalne, 
wartościujące, instrumentalne oraz informacyjne (Kmiecik-Baran, 1995). Wsparcie 
emocjonalne to zapewnianie osoby wspieranej werbalnie i niewerbalnie o sympatii 
i życzliwości do niej czy okazywanie troski i przekazywanie komunikatów o tre-
ści uspokajającej. Ten rodzaj wsparcia ma na celu stworzenie osobie otrzymującej 
wsparcie przestrzeni do odreagowania negatywnych emocji i napięć oraz przy-
wrócenie nadziei. Wsparcie wartościujące polega na zapewnianiu jednostki, że jest 
ważna i znacząca, okazywaniu jej akceptacji i uznania, a w rezultacie wpływaniu 
na podwyższenie samooceny. Wsparcie instrumentalne związane jest z informo-
waniem osoby wspieranej o możliwych metodach postępowania, wspólnym za-
stanawianiem się nad rozwiązaniem problemu, a także zapewnieniem konkretnej 
pomocy (np. w formie materialnej). Wsparcie informacyjne dotyczy wymiany in-
formacji, które są pomocne w lepszym zrozumieniu przez osobę wspieraną swojej 
trudnej sytuacji i jej sensu. Przejawia się także poprzez udzielanie porad i infor-
macji niezbędnych do rozwiązania danego problemu (Kmiecik-Baran, 1995; Sęk, 
Cieślak, 2004). Oddziaływania środowiskowe jako zewnętrzne korelaty prężności 
młodzieży mogą być rozpatrywane także w kategorii procesów pośrednich i bez-
pośrednich. Z jednej strony bowiem czynniki zewnętrzne, modelując poznawcze, 
emocjonalne i społeczne zdolności młodej osoby, oddziałują pośrednio na odpor-
ność psychiczną. Z drugiej strony środowisko społeczne w znacznym stopniu 
wyznacza możliwości radzenia sobie z trudnymi przeszłymi czy teraźniejszymi 
zdarzeniami przez dzieci i młodzież (Pilecka, Fryt, 2011), co potwierdzają wyniki 
badań wskazujące na pozytywną korelację między prężnością a wsparciem spo-
łecznym udzielanym przez rodziców, rówieśników i inne ważne osoby (Winfield, 
1994; Grądziel, Kulik, 2012). Dla osób w okresie dorastania dobre relacje z innymi 
(szczególnie z grupą rówieśniczą), a także otrzymywane wsparcie ze strony doro-
słych zdają się odgrywać kluczową rolę we wspomaganiu harmonijnego rozwo-
ju oraz zapobieganiu występowania ryzykownych zachowań (Ostaszewski, 2014). 
W związku z tym wydaje się, że wsparcie społeczne odpowiadające „ja mam”, we-
dług modelu Grotberg (2000), jest zmienną środowiskową, której związek z prężno-
ścią warto eksplorować w odniesieniu do grupy adolescentów.

Kolejne kategorie czynników wyróżnionych przez Grotberg (2000) („ja jestem”, 
„ja mogę”) stanowią zmienne indywidualne, takie jak m.in. wiara w siebie, poczucie 
bycia ważnym, zaufanie do siebie i innych czy umiejętności interpersonalne i spo-
łeczne. Do tej grupy czynników badacze zaliczają też strukturę temperamentu (De-
ater-Deckard, Ivy, Smith, 2006) czy poziom funkcjonowania intelektualnego (Robins 
i in., 1996). Wyniki badań wskazują, że poziom prężności związany jest pozytyw-
nie także z poczuciem własnej wartości (Oshio i in., 2002), poczuciem koherencji 
i poczuciem kontroli (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2011) czy wysoką ekstrawersją 
i sumiennością oraz niskim neurotyzmem (Klohnen, 1996; Nakaya, Oshio, Kaneko, 
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2006). Prężne osoby częściej stosują strategie radzenia sobie ze stresem skoncentro-
wane na problemie, rzadziej zaś te skoncentrowane na emocjach (Campbell-Sills, 
Cohan, Stein, 2006). Innym czynnikiem istotnie warunkującym prężność, który zo-
stał wyróżniony przez badaczy tego zjawiska, jest zdolność do regulacji emocjonal-
nej (Klohnen, 1996; Nakaya, Oshio, Kaneko, 2006). Za jedną ze zmiennych indywi-
dualnych związanych z regulacją i kontrolą pobudzenia emocjonalnego uznaje się 
inteligencję emocjonalną, definiowaną jako umiejętność spostrzegania i wyrażania 
emocji, wykorzystywania ich w procesie myślenia i rozwiązywania problemów, 
a także rozumienia i regulacji własnych stanów emocjonalnych (Mayer, Salovey, Ca-
ruso, 2000). Badacze wyodrębniają różne komponenty tej zdolności, wskazując, jak 
złożona jest to umiejętność (Bar-On, 1997; Mayer, Salovey, 1997). Inteligencja emo-
cjonalna odgrywa znaczącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, 
które podlega intensywnym zmianom w okresie dojrzewania (Oleszkowicz, Senej-
ko, 2011; Białecka-Pikul i in., 2016). Miejsce kontaktów z członkami rodziny zajmują 
relacje z poszerzającym się gronem rówieśników i osób dorosłych. Nastolatkowie 
uczestniczą w coraz bardziej złożonych sytuacjach społecznych, w których odnale-
zienie się wymaga umiejętności rozumienia stanów emocjonalnych zarówno wła-
snych, jak i innych osób oraz adekwatnego ich wyrażania i regulacji, co ze względu 
na charakterystyczną dla tego okresu rozwojowego zmienność emocji staje się jesz-
cze trudniejszym zadaniem. W okresie tym główne źródło stresu, jak deklarują ado-
lescenci, stanowi życie szkolne oraz kontakty z rówieśnikami (Jodłowska i in., 2010). 
Inteligencja emocjonalna wydaje się zatem czynnikiem, który zgodnie z koncepcją 
uwarunkowań odporności psychicznej Grotberg (2000) można uznać zarówno za 
uwarunkowanie „ja jestem”, jak i „ja mogę”, gdyż jest to jedna z tych zmiennych in-
dywidualnych, która jest bezpośrednio związana z umiejętnościami interpersonal-
nymi jednostki. Związki prężności z inteligencją emocjonalną były przedmiotem 
wielu badań z udziałem dorosłych i nielicznych prac dotyczących osób młodszych, 
których wyniki wskazują, iż jest to czynnik pozytywnie wiążący się z odpornością 
(Armstrong, Galligan, Critchley, 2011; Schneider, Lyons, Khazon, 2013; Magnano, 
Craparo, Paolillo, 2016; Mestre i in., 2017; Kobylarczyk, Ogińska-Bulik, 2018; Sar-
rionandia, Ramos-Diaz, Fernandez-Lasarte, 2018). Wcześniejsze badania wykazały 
ponadto, że inteligencja emocjonalna odgrywa mediacyjną rolę między prężnością 
a pozytywną adaptacją w obliczu trudnych doświadczeń (Kobylarczyk, Ogińska-
-Bulik, 2018; Sarrionandia, Ramos-Diaz, Fernandez-Lasarte, 2018). 

Ze względu na to, że okres dorastania związany jest z intensywnymi zmiana-
mi zarówno w sferze emocjonalnej, jak i społecznej, które stanowią swoiste wyzwa-
nie dnia codziennego dla każdego nastolatka, poszukiwanie czynników mogących 
wzmacniać odporność psychiczną młodzieży wydaje się ważnym zagadnieniem. 
Warto skupiać się nie tylko na ograniczaniu czynników ryzyka czy niwelowaniu 
pojawiających się nieprawidłowości, ale na rozwijaniu tych czynników zewnętrz-
nych czy wewnętrznych, które będę umożliwiać radzenie sobie z trudnościami 
i osiągnięcie sukcesu rozwojowego (Pilecka, Fryt, 2011). Za jedne z nich można 
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uznać właśnie wsparcie społeczne oraz inteligencję emocjonalną, która dodatko-
wo będzie pośrednio oddziaływać na możliwość budowania i później korzystania 
zarówno ze wsparcia społecznego, jak i innych zasobów zewnętrznych. Analiza 
związków między prężnością rozumianą jako dyspozycja osoby a inteligencją 
emocjonalną, a także postrzeganym wsparciem społecznym w grupie adolescen-
tów wydaje się zatem zagadnieniem wartym podjęcia, które nie było do tej pory 
szeroko eksplorowane. Otrzymane dane mogą być pomocne przy opracowywaniu 
bądź poszerzaniu programów profilaktycznych czy terapeutycznych skupionych 
na wzmacnianiu odporności poprzez pogłębianie umiejętności interpersonalnych 
młodzieży (Pilecka, Fryt, 2011; Białecka-Pikul i in., 2016).

Problem badań

W kontekście powyższych rozważań celem badania było poszukiwanie 
związków między inteligencją emocjonalną oraz wsparciem społecznym a pręż-
nością w grupie adolescentów. Zgodnie z wcześniejszymi wynikami badań za-
kładano, że inteligencja emocjonalna będzie pozytywnie związana z prężnością 
(H1). Można przypuszczać, że zależności te będą silniejsze w przypadku kompo-
nentów odnoszących się do radzenia sobie z pobudzeniem emocjonalnym, a nie 
samą zdolnością do odczytywania stanów emocjonalnych. Zakładano również, że 
wsparcie społeczne będzie pozytywnie związane z prężnością u młodzieży (H2). 
W związku ze specyfiką rozwojową tego okresu i nasilonym procesem separacji 
przewidywano, iż prężność będzie w większym stopniu związana ze wsparciem 
ze strony grupy rówieśniczej czy wychowawców niż rodziców. Zakładano także, 
iż najlepszym predyktorem prężności będzie inteligencja emocjonalna (H3). Można 
tak przypuszczać, gdyż korzystanie ze wsparcia społecznego zależy od poziomu 
inteligencji emocjonalnej (Ciarrochi, Chan, Bajgar, 2001). W celu dokładnego opisu 
charakterystyki mierzonych zmiennych w badanej grupie ocenie poddano również 
występowanie różnic płciowych w ich zakresie. 

Metoda badań

Grupę badaną stanowiły 132 osoby (75 dziewcząt i 57 chłopców) w wieku od 15 
do 17 lat (M = 15,99; SD = ,85). Byli to uczniowie dwóch szkół: gimnazjum i liceum, 
które znajdowały się w mieście do 50 tys. mieszkańców na terenie województwa 
mazowieckiego. Ze względu na to, że jedną z mierzonych zmiennych było wsparcie 
ze strony rodziców, badani byli także pytani o to, czy mieszkają z obojgiem rodzi-
ców, z jednym rodzicem czy z innym opiekunem. Z uzyskanych danych wynika, 
że 82,58% osób badanych mieszka z obojgiem rodziców; 13,64% – z jednym rodzi-
cem; 3,79% czasem z mamą, czasem z tatą, a zatem uznaliśmy, że wszyscy badani 
mogli korzystać z tego rodzaju wsparcia. Analizowane dane zostały zebrane w ra-
mach pracy magisterskiej (Wyszogrodzka, 2018). 
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Do pomiaru poziomu prężności użyto Skali Pomiaru Prężności – SPP-18 autor-
stwa Ogińskiej-Bulik i Juczyńskiego (2011), służącej do badania dzieci i młodzie-
ży w wieku od 12 do 19 lat. Narzędzie to umożliwia określenie wyniku ogólnego 
prężności oraz wyników w czterech czynnikach składających się na prężność. Są 
to: optymistyczne nastawienie i energia, wytrwałość i determinacja w działaniu, 
poczucie humoru i otwartość na nowe doświadczenia, kompetencje osobiste i tole-
rancja negatywnego afektu. Im więcej punktów uzyska osoba badana, tym wyższe 
jest nasilenie jej prężności. Skala cechuje się zadowalającymi właściwościami psy-
chometrycznymi (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2011) i jest narzędziem stosowanym 
w badaniach z udziałem polskiej młodzieży.

Do pomiaru siły i rodzaju wsparcia społecznego otrzymywanego przez oso-
bę badaną zastosowano Skalę Wsparcia Społecznego autorstwa Kmiecik-Baran 
(1995), która służy do badania rodzaju i siły wsparcia, jakie osoba otrzymuje od 
określonych grup społecznych. Dla potrzeb badania zredukowano liczbę grup do: 
rodziców/opiekunów, przyjaciół/znajomych oraz nauczycieli. Narzędzie składa się 
z 16 stwierdzeń, które odnoszą się do 4 rodzajów wsparcia: informacyjnego, in-
strumentalnego, wartościującego i emocjonalnego. Zadaniem osoby badanej jest 
określenie stopnia, w jakim dane stwierdzenie odnosi się do konkretnej grupy 
społecznej i zaznaczenie odpowiedzi na pięciostopniowej skali, w której 1 oznacza 
„tak”, a 5 oznacza „nie”. Im mniej punktów zdobędzie osoba badana, tym wyższe 
jest wsparcie społeczne, które otrzymuje. Skala charakteryzuje się zadowalającymi 
wskaźnikami psychometrycznymi (Kmiecik-Baran, 1995).

Do zbadania inteligencji emocjonalnej użyto Kwestionariusza INTE w polskiej 
adaptacji Ciechanowicz, Jaworowskiej i Matczak (Jaworowska, Matczak, 2008). 
Narzędzie to jest przeznaczone do badania osób w wieku od 15 do 54 lat. Kwe-
stionariusz ten pozwala na określenie ogólnego poziomu inteligencji emocjonalnej 
oraz wyników w dwóch czynnikach, dotyczących wykorzystywania emocji w celu 
wspomagania myślenia i działania (czynnik I) oraz rozpoznawania emocji (czyn-
nik II). Kwestionariusz INTE wykazuje satysfakcjonujące właściwości psychome-
tryczne (Jaworowska, Matczak, 2008).

Wyniki

Do oceny normalności rozkładu zmiennych włączonych do analizy zastoso-
wano test Kołmogorowa-Smirnowa. Założenie o rozkładzie normalnym spełniły 
następujące zmienne: wsparcie instrumentalne od przyjaciół/znajomych; wspar-
cie wartościujące od nauczycieli; inteligencja emocjonalna – wynik ogólny, czyn-
nik I, czynnik II.

Średnie wyniki uzyskane przez zbadaną młodzież w kwestionariuszu mierzą-
cym prężność (SPP-18) wskazują na przeciętny ogólny poziom tej cechy w grupie 
badanej (M = 49,45 zalicza się do stenu 6). Analizując poszczególne skale, najwyższą 
średnią badani uzyskali w skali „poczucie humoru i otwartość na nowe doświadcze-
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nia”, najniższą zaś w skali „kompetencje osobiste i tolerancja negatywnego afektu”. 
W celu porównania grup dziewcząt i chłopców pod względem poziomu prężności 
zastosowano test rangowy U Manna-Whitneya. Wykazano, że chłopcy cechują się 
istotnie wyższym ogólnym poziomem prężności niż dziewczęta (Z = –3,244; p < ,005), 
tak samo w przypadku skal „optymistyczne nastawienie i energia” (Z = –2,328; 
p < ,05), „poczucie humoru i otwartość na nowe doświadczenia” (Z = –3,024; p < ,005), 
„kompetencje osobiste i tolerancja negatywnego afektu” (Z = –3,86; p < ,001).

W zakresie pozostałych zmiennych jedynie odnośnie do postrzeganego wspar-
cia społecznego otrzymywanego od nauczycieli pomiędzy chłopcami a dziewczyn-
kami wystąpiły istotne statystycznie różnice. Chłopcy postrzegali wyżej otrzymy-
wane wsparcie informacyjne (Z = –2,929, p < ,005), emocjonalne (Z = –3,825, p < ,001) 
i wartościujące (Z = –3,539, p < ,001). 

W celu weryfikacji hipotezy pierwszej (H1) przeprowadzono analizę korelacji 
przy użyciu współczynnika korelacji rho-Spearmana. Otrzymane wyniki wykaza-
ły, że istnieje istotna dodatnia zależność między prężnością a inteligencją emocjo-
nalną u zbadanej młodzieży (tabela 1). Ogólny poziom inteligencji emocjonalnej 
był dodatnio związany ze wszystkimi wymiarami prężności. Były to zależności 
umiarkowanie silne lub umiarkowane. Czynnik I inteligencji emocjonalnej, czyli 
wykorzystywania emocji w celu wspomagania myślenia i działania poza czynni-
kiem IV prężności korelował umiarkowanie silne lub umiarkowane z poszczegól-
nymi wymiarami prężności, a także z wynikiem ogólnym. Rozpoznawanie emo-
cji, czyli czynnik II inteligencji emocjonalnej korelował umiarkowanie nisko bądź 
nisko z wynikiem ogólnym prężności, a także z poszczególnymi jej wymiarami. 
Uzyskane wyniki potwierdziły zatem zakładany charakter zależności pomiędzy 
prężnością a poszczególnymi komponentami inteligencji emocjonalnej.

 
Tabela 1. Korelacje – prężność a inteligencja emocjonalna

Prężność
Inteligencja  
emocjonalna

Wynik  
ogólny

Czynnik  
I

Czynnik  
II

Czynnik  
III

Czynnik  
IV

Wynik ogólny ,573** ,487*** ,482*** ,451*** ,426** 

Czynnik I ,544** ,487*** ,441*** ,500*** ,299**

Czynnik II ,288** ,287** ,277** ,180* ,301***

* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001.

W celu weryfikacji hipotezy drugiej (H2) przeprowadzono analizę korelacji 
pomiędzy prężnością a różnymi rodzajami wsparcia społecznego. W odniesieniu 
do zmiennych, które spełniły założenie o rozkładzie normalnym, zastosowano 
współczynnik korelacji r-Pearsona, a w odniesieniu do pozostałych zmiennych 
rho-Spearmana. Otrzymane wyniki wykazały, że istnieje istotna zależność między 
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prężnością a wsparciem od rodziców/opiekunów u zbadanej młodzieży, co ozna-
cza, że im więcej wsparcia od rodziców otrzymują adolescenci, tym wyższy po-
ziom prężności deklarują (tabela 2). Wynik ogólny wsparcia społecznego oraz takie 
wymiary, jak wsparcie informacyjne, wartościujące oraz emocjonalne, korelowały 
w stopniu umiarkowanie niskim lub niskim z wynikiem ogólnym prężności, a tak-
że z poszczególnymi wymiarami prężności, oprócz czynnika III. Wymiar ten nie 
koreluje z żadnym czynnikiem prężności. Żadna istotna korelacja nie wystąpiła 
również między wsparciem instrumentalnym rodziców/opiekunów a prężnością 
i jej czynnikami.

 
Tabela 2. Korelacje – prężność a wsparcie od rodziców/opiekunów

Prężność
Wsparcie 

Wynik  
ogólny

Czynnik  
I

Czynnik  
II

Czynnik  
IV

Ogólne –,325*** –,304*** –,323*** –,236 **

Informacyjne –,293** –,328*** –,244** –,286**

Wartościujące –,371*** –,311*** –,335*** –,277**

Emocjonalne –,359*** –,327*** –,333*** –,188* 

* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001.

Analiza uzyskanych danych wykazała, że istnieje istotna ujemna zależność 
między wymiarem ogólnym wsparcia społecznego od przyjaciół/znajomych oraz 
wsparcia wartościującego i emocjonalnego a wynikiem ogólnym prężności oraz 
czynnikiem I, II i III u zbadanej młodzieży, co oznacza, że im więcej wsparcia 
otrzymują adolescenci, tym wyższy poziom prężności deklarują (tabela 3). Siła tych 
korelacji jest niska. Wsparcie informacyjne ze strony przyjaciół/znajomych korelo-
wało istotnie jedynie z czynnikiem I prężności. Żadna istotna korelacja nie wystą-
piła między wsparciem instrumentalnym a prężnością i jej czynnikami.

 
Tabela 3. Korelacje prężność a wsparcie od przyjaciół/znajomych

Prężność
Wsparcie

Wynik  
ogólny

Czynnik  
I

Czynnik  
II

Czynnik  
III

Ogólne –,225 * –,228** –,172* –,231** 

Informacyjne –,142 –,174* –,099 –,116

Wartościujące –,278** –,278** –,221* –,277**

Emocjonalne –,312*** –,275** –,214* –,299*** 

* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001.
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Wyniki odnoszące się do wsparcia społecznego ze strony nauczycieli wyka-
zały, że istotne korelacje występują jedynie między wsparciem wartościującym 
a prężnością – wynikiem ogólnym (r = –,249, p < ,01) oraz czynnikami I (r = –,209, 
p < ,05), II (r = –,204, p < ,05) i IV (r = –,191, p < ,05). Siła tych zależności jest niska. 
Hipoteza druga została zatem częściowo potwierdzona. W przeciwieństwie do za-
kładanego kierunku zależności prężność była w większym stopniu związana ze 
wsparciem ze strony rodziców niż grupy rówieśniczej czy wychowawców.

W celu weryfikacji hipotezy (H3) zakładającej, że najlepszym predyktorem 
prężności (wynik ogólny) będzie inteligencja emocjonalna (wynik ogólny) przepro-
wadzono analizę regresji krokowej, w której pierwszą wprowadzaną zmienną była 
inteligencja emocjonalna, a następnie różne formy wsparcia. Otrzymane wyniki 
nie potwierdziły tej hipotezy. Najlepszym modelem, wyjaśniającym 36% wariancji, 
okazał się trzyczynnikowy model (R² = ,363; F(3, 128) = 25,878; p < ,001): inteligencja 
emocjonalna (β = ,477; p < ,001), wsparcie wartościujące (β = –,346; p < ,001) i instru-
mentalne od rodziców (β = ,189; p < ,05). Oznacza to, że im wyższa inteligencja 
emocjonalna i wsparcie wartościujące od rodziców oraz niższe wsparcie instru-
mentalne, tym wyższa prężność.

Dyskusja

Celem przeprowadzonego badania była analiza związków między inteligen-
cją emocjonalną i wsparciem społecznym a prężnością u młodzieży. Zgodnie z wy-
nikami wcześniejszych badań zakładano, że inteligencja emocjonalna, a w szcze-
gólności jej komponent dotyczący radzenia sobie z pobudzeniem emocjonalnym, 
będzie pozytywnie wiązać się z poziomem prężności u badanej młodzieży. Można 
przyjąć, że otrzymane wyniki potwierdziły hipotezę. Poziom ogólny inteligencji 
emocjonalnej korelował zarówno z wynikiem ogólnym prężności, jak i poszcze-
gólnymi komponentami. Zbliżone wyniki uzyskano w badaniu przeprowadzo-
nym przez Chen (2019) – młodzież charakteryzująca się wysokim poziomem inte-
ligencji emocjonalnej, cechowała się wyższą prężnością. W badaniach z udziałem 
młodych dorosłych prężność również korelowała z inteligencją emocjonalną, choć 
siła tych związków była mniejsza (Nozaki, 2012; Frajo-Apor i in., 2016). Zgodnie 
z oczekiwaniami siła zależności między prężnością a komponentem inteligen-
cji emocjonalnej, odpowiadającym za zdolność wykorzystywania emocji w celu 
wspomagania myślenia i działania, była wyższa niż w przypadku komponentu 
rozpoznawania emocji. Ze względu na charakter zmiennych można było również 
przypuszczać, że niskie korelacje wystąpią między takim wymiarem prężności, 
jak poczucie humoru i otwartość na nowe doświadczenia a rozpoznawaniem emo-
cji, co potwierdziły otrzymane wyniki. Komponent prężności opisany jako kom-
petencje osobiste i tolerancja negatywnego afektu korelował najniżej z inteligencją 
emocjonalną. Słabość tej zależności może być efektem szerokiego zakresu tego wy-



strona  441

miaru prężności. Można przypuszczać, że wyłonienie jako oddzielnego czynni-
ka tolerancji negatywnego afektu mogłoby zmienić siłę tego związku. Wynik ten 
może też być spowodowany tym, iż osoby badane uzyskały najniższe wyniki dla 
tego komponentu prężności. Otrzymane zależności wpisują się w doniesienia z in-
nych badań wskazujących na znaczenie roli inteligencji emocjonalnej jako mode-
ratora związku między prężnością a wzrostem potraumatycznym (Kobylarczyk, 
Ogińska-Bulik, 2018) czy doświadczanym stresem (Sarrionandia, Ramos-Diaz, 
Fernandez-Lasarte, 2018). Nie potwierdziła się w pełni hipoteza zakładająca, że to 
właśnie inteligencja emocjonalna będzie jedynym najlepszym predyktorem pręż-
ności. Najlepszy okazał się model trzyczynnikowy, który obok inteligencji emo-
cjonalnej uwzględniał również wsparcie wartościujące i instrumentalne płynące 
od rodziców, co wskazuje na znaczenie interakcji czynników wewnętrznych i ze-
wnętrznych dla kształtowania odporności psychicznej jednostki.

Wsparcie społeczne było drugą zmienną, której związek z prężnością u mło-
dzieży był analizowany. W zależności od sytuacji rodzinnej, rówieśniczej i szkol-
nej może stanowić on czynnik ochronny (wzmacniający prężność) bądź czynnik 
ryzyka (osłabiający prężność) (Ostaszewski, 2014). W związku z tym założono, że 
im wyższe wsparcie społeczne, tym wyższy poziom prężności. Ze względu na to, 
iż w okresie dorastania szczególnego znaczenia nabiera środowisko pozarodzinne, 
przypuszczano, że prężność będzie przede wszystkim związana ze wsparciem ze 
strony rówieśników i nauczycieli. Przeciwnie do zakładanego kierunku zależności 
najsilniejsze związki wystąpiły między wsparciem ze strony rodziców/opiekunów 
a poszczególnymi wymiarami prężności. Wydawać się zatem może, że źródłem 
wsparcia dla zbadanej młodzieży są jednak przede wszystkim rodzice. Z ogólnym 
wynikiem prężności najsilniejsze związki tworzyło wsparcie wartościujące i emo-
cjonalne. Znaczenie wsparcia wartościującego wykazała także analiza regresji, 
gdyż był to jeden z trzech predyktorów prężności u badanej młodzieży. Żadnych 
korelacji nie zaobserwowano w przypadku wsparcia instrumentalnego, polegają-
cego na udzielaniu konkretnej pomocy, np. finansowej. Analiza regresji wykazała 
jednak, że ten rodzaj wsparcia również jest istotnym predyktorem, ale kierunek tej 
zależności jest odwrotny – im mniej wsparcia instrumentalnego, tym wyższy po-
ziom prężności. Wyniki te wydają się wzajemnie uzupełniać, gdyż wsparcie war-
tościujące ze strony rodziców będzie wspierać budowanie poczucia własnej war-
tości, a co za tym idzie – pozytywnego i adekwatnego obrazu siebie. Nadmierne 
wsparcie instrumentalne może ten proces natomiast zakłócać, gdyż zamiast uwagi 
i emocjonalnego ciepła opiekunowie mogą jedynie „zarzucać” nastolatka radami 
czy dobrami materialnymi, okazując w ten sposób swoją troskę. W związku z tym 
okazywanie przez rodziców akceptacji i szacunku, a także życzliwości i zaintere-
sowania wydaje się zasobem istotnie wzmacniającym prężność u badanych adole-
scentów. Dane te można odnieść do teorii przywiązania Bowlby’ego (2016), zgod-
nie z którą dla rozwoju dziecka ogromne znaczenie ma relacja, która kształtuje 
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się między nim a rodzicem/opiekunem. Według tej koncepcji styl przywiązania 
determinuje adaptowanie się do środowiska, elastyczność w spostrzeganiu siebie, 
świata i innych oraz radzenie sobie ze stresem i emocjami. Mimo wielu zmian, 
jakie zachodzą w relacji między rodzicami a nastolatkiem, ufna więź i związane 
z tym wsparcie emocjonalne rodziców jest nadal ważnym czynnikiem wspiera-
jącym (Allen i in., 2004). Wyniki te należy również odnieść do sytuacji rodzinnej 
badanych nastolatków. Młodzież, która wzięła udział w badaniu, w zdecydowanej 
większości (ponad 80% osób), mieszkała z obojgiem rodziców, zaś niecałe 20% gru-
py badanej mieszkało z jednym rodzicem bądź czasem z mamą, czasem z tatą. Sy-
tuacje, takie jak rozwód rodziców lub śmierć jednego z nich, zakłócają więź dziec-
ka z opiekunem i choć same w sobie są silnym przeżyciem i trudnym zdarzeniem, 
mogą również być uznawane za czynnik ryzyka przyczyniający się do osłabiania 
prężności jednostki (Borucka, Ostaszewski, 2008). Wyniki niniejszego badania 
wskazują, że przeważająca część adolescentów, którzy wzięli w nim udział, pocho-
dziła z pełnych rodzin, co może działać wzmacniająco dla ich prężności i stanowić 
czynnik chroniący.

Słabsze niż w przypadku rodziców/opiekunów, ale wciąż istotne zależności 
zaobserwowano między prężnością a wsparciem ze strony przyjaciół/znajomych. 
Przypuszczenie, iż prężność będzie w większym stopniu związana ze wsparciem 
ze strony grupy rówieśniczej niż opiekunów nie zostało zatem potwierdzone. Po-
nownie najważniejsze dla wzmacniania prężności okazało się wsparcie emocjonal-
ne i wartościujące. Młode osoby potrzebują czuć się potrzebne i ważne, a także 
zrozumiane i akceptowane w grupie rówieśniczej. Poczucie przynależności jest 
również niezwykle ważne dla kształtowania się tożsamości oraz pozytywnej sa-
mooceny (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska, 2016). Wynikiem wartym omówienia 
jest także pojawienie się silnych związków między wsparciem od przyjaciół/znajo-
mych (ogólnym, emocjonalnym i wartościującym) a czynnikiem III prężności (po-
czucie humoru i otwartość na nowe doświadczenia). Zależności takich nie zaob-
serwowano w przypadku wsparcia od rodziców/opiekunów. Można przypuszczać, 
że wsparcie otrzymywane od rówieśników wzmacnia pozytywne postrzeganie 
wymagających sytuacji oraz pozytywnie oddziałuje na kształtowanie otwartości 
na nowe doświadczenia.

Odmienne od oczekiwań wyniki otrzymano w odniesieniu do wsparcia ze 
strony nauczycieli. Poza związkiem między ogólnym wynikiem prężności a wspar-
ciem wartościującym nie wystąpiły istotne zależności. Być może badana młodzież 
nie odczuwa silnego wsparcia ze strony nauczycieli, w związku z czym nie jest to 
czynnik wiążący się z odpornością. Jedynie poczucie bycia docenionym i szanowa-
nym przez nauczycieli okazało się związane z prężnością, co może wynikać z roli, 
jaką nauczyciele zazwyczaj odgrywają w życiu uczniów – osoby uczącej, ale i oce-
niającej. Otrzymane wyniki korelacji można odnieść do zaobserwowanych różnic 
między chłopcami a dziewczętami w zakresie postrzeganego wsparcia ze strony 
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nauczycieli. Chłopcy oceniali istotnie wyżej poziom otrzymywanego wsparcia 
ze strony nauczycieli niż dziewczęta. Kobiety częściej niż mężczyźni poszukują 
wsparcia społecznego (Eschenbeck, Kohlmann, Lohaus, 2007), w związku z czym 
dziewczęta mogą być bardziej wrażliwe na jakość wsparcia otrzymywanego od na-
uczycieli i oceniać je krytyczniej niż chłopcy. 

Warty omówienia wydaje się też rozkład wyników otrzymany dla prężności 
i jej komponentów. Średnie wyniki uzyskane przez młodzież wskazują, iż odpor-
ność psychiczna kształtuje się w badanej grupie na przeciętnym poziomie. Naj-
wyższy średni wynik osoby badane otrzymały w skali „poczucie humoru i otwar-
tość na nowe doświadczenia”. W kontekście grupy badanej otwartość na nowe 
doświadczenia można wyjaśnić poprzez naturalny proces rozwoju – kształtowa-
nie tożsamości, którego ważnym elementem jest eksploracja, czyli rozpoznawanie 
możliwości działania w nowych obszarach (Oleszkowicz, Senejko, 2011). Poczucie 
humoru zaś może być wyjaśnione dwojako. Z jednej strony, uznając je za czynnik 
świadczący o wysokiej prężności, można stwierdzić, że zbadana młodzież jest zo-
rientowana pozytywnie na działania, które podejmuje oraz stara się szukać do-
brych stron w różnych sytuacjach, z którymi musi się mierzyć. Patrząc na wyniki 
z innej strony, można zastanowić się jednak, do jakiego stopnia szukanie zabaw-
nych stron w każdej sytuacji jest cechą dobrego przystosowania, a na ile strategią 
unikową, polegającą na przykrywaniu problemów poczuciem humoru, niejakiego 
„wyśmiewania” ich i w związku z tym braku dążenia do ich rozwiązania. Jak 
wskazują badania Talik i Szewczyka (2010), strategie unikowe (dystansowanie się 
i ucieczka–unikanie) są wybierane przez adolescentów cechujących się niskim 
przekonaniem o kompetencji osobistej, która definiowana jest przez Juczyńskiego 
(2001) jako siła indywidualnych przekonań co do własnych zdolności poradzenia 
sobie w trudnych sytuacjach. Interesującym zjawiskiem, które można uznać za 
potwierdzenie powyższych przypuszczeń, jest fakt, iż w niniejszym badaniu mło-
dzież uzyskała najniższy wynik w czynniku IV prężności (kompetencje osobiste 
i tolerancja negatywnego afektu). Być może nieprzyjemne odczucia pojawiające 
się w związku z wymagającą sytuacją bądź brak przekonania o własnych zdol-
nościach do uporania się z przeciwnościami młodzież maskuje poczuciem humo-
ru, które chwilowo przynosi ulgę i redukcję napięcia, choć na dłuższą metę nie 
stanowi rozwojowej, pozytywnej strategii radzenia sobie. W niniejszym badaniu 
chłopcy uzyskali istotnie wyższe średnie wyniki ogólnego poziomu prężności niż 
dziewczęta. Wyniki te pozostają w sprzeczności z większością wcześniejszych ba-
dań, w których nie potwierdzono istnienia różnic płciowych w zakresie prężno-
ści (Klohnen, 1996; Ogińska-Bulik, Juczyński, 2011; Grądziel, Kulik, 2012). Jedynie 
w badaniu Napory (2018) nastoletni chłopcy otrzymali istotnie wyższe wyniki 
w zakresie ogólnego wyniku prężności oraz jej dwóch wymiarów – wytrwałość 
i determinacja oraz kompetencje osobiste i tolerancja negatywnego afektu. Wyż-
szy poziom prężności u chłopców, zaobserwowany w niniejszym badaniu, można 
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próbować wyjaśnić stopniowym wzrostem ich samooceny w okresie dorastania, 
który to proces przebiega szybciej niż u dziewcząt (Oleszkowicz, Senejko, 2011). 
W związku z tym chłopcy mogą oceniać siebie, swoje możliwości i zdolności wy-
żej niż ich rówieśniczki. Pozostaje natomiast wątpliwość, czy taka samoocena jest 
świadoma i ugruntowana, czy jest raczej przejawem chęci udowodnienia otocze-
niu i samemu sobie siły, w tym wypadku psychicznej. Problem różnic płciowych 
w zakresie prężności wydaje się zatem kwestią wymagającą eksploracji w kolej-
nych badaniach. 

Prezentowane badanie miało pewne ograniczenia, które należy uwzględ-
nić, odnosząc się do otrzymanych wyników. Po pierwsze, analizowany poziom 
prężności stanowi subiektywną ocenę osób badanych, które znajdują się w spe-
cyficznym momencie rozwojowym, będącym okresem licznych zmian wynika-
jących z procesu dojrzewania. W adolescencji wiele istotnych komponentów „Ja”, 
takich jak tożsamość czy samoocena, podlega kształtowaniu, a towarzyszy temu 
nierzadko chwiejność emocjonalna (Oleszkowicz, Senejko, 2011). W związku z tym 
na wyniki uzyskane przez młodzież mógł wpłynąć nastrój w czasie badania czy 
aktualny poziom samooceny i tym samym przyczynić się do pozytywnego bądź 
negatywnego oceniania siebie pod kątem cech składających się na prężność (Pod-
sakoff i in., 2003). Pozostałe mierzone zmienne również były oceniane za pomocą 
samoopisu, co mogło wpłynąć na otrzymane wyniki. Kontrolowane było jedynie 
to, czy nastolatkowie byli wychowywani przez oboje rodziców, ale nie czy fak-
tycznie udzielali oni wsparcia. W związku z tym w kolejnych badaniach dobrze 
byłoby uwzględnić także innych informatorów w odniesieniu zarówno do oce-
ny wsparcia, jak i prężności badanych. Po drugie, ze względu na liczebność i do-
bór próby, osoby badane pochodziły jedynie z dwóch szkół na terenie miasta do 
50 tys. mieszkańców, ograniczona jest możliwość odniesienia otrzymanych wy-
ników do całej populacji adolescentów. Choć przy rekrutacji uczestników starano 
się zadbać o zachowanie względnie równych proporcji między płcią badanych, 
to w celu eksploracji różnic między dziewczętami a chłopcami w zakresie bada-
nych zmiennych należałoby zwiększyć liczebność poszczególnych grup. Po trze-
cie, przedstawione badanie było oparte na schemacie korelacyjnym, co pozwala 
jedynie na wykrycie istotnych związków między mierzonymi zmiennymi oraz 
predykcję jednej zmiennej na podstawie drugiej, ale nie daje podstaw do wniosko-
wania przyczynowo-skutkowego. W związku z tym warto, aby kolejne badania 
z udziałem większej grupy nastolatków i nastolatek uwzględniały kilku informa-
torów oraz były poszerzone o ocenę takich zmiennych, jak charakterystyka relacji 
rodzinnych, historia trudnych doświadczeń, samoocena, aprobata społeczna czy 
regulacja emocjonalna, tak aby była możliwość opracowania modelu zależności 
przyczynowych, który jeszcze bardziej przybliży do zrozumienia uwarunkowań 
prężności u adolescentów.
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Podsumowując, mimo przedstawionych ograniczeń otrzymane wyniki wska-
zują na znaczenie inteligencji emocjonalnej oraz wsparcia społecznego ze strony 
rodziców/opiekunów dla kształtowania się prężności u młodzieży. Zgodnie z kon-
cepcją Grotberg (2000) inteligencja emocjonalna, będąca kompilacją cech osobo-
wych („ja jestem”) i umiejętności interpersonalnych („ja mogę”), oraz wsparcie 
wartościujące od rodziców („ja mam”) okazały się najlepszymi predyktorami pręż-
ności, tworzyły z nią również silne pozytywne korelacje. Jak wskazywała Masten 
(2014), „zwyczajna magia” opiera się na zwyczajnych zasobach i procesach, które 
możemy pogłębiać i doskonalić. Niezwykle istotne wydaje się w związku z tym 
wspieranie młodzieży w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, a także uświada-
mianie rodziców, że w trudnym okresie dorastania nastolatki nadal potrzebują ich 
wsparcia i akceptacji dla harmonijnego rozwoju. Wnioski te mogą być wykorzysta-
ne w praktyce, m.in. w celu tworzenia programów promocji zdrowia psychicznego 
wśród osób w okresie dorastania, mogą też stanowić punkt wyjścia dla kolejnych 
badań przeprowadzanych w tym obszarze.
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Streszczenie. Celem badania było poszukiwanie związków pomiędzy inteligen-
cją emocjonalną oraz wsparciem społecznym a prężnością w grupie nastolatków. 
W badaniu uczestniczyło 132 adolescentów (75 dziewcząt i 57 chłopców) w wieku 
od 15 do 17 lat. Użyto następujących narzędzi kwestionariuszowych: Skala Po-
miaru Prężności (SPP-18), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE), Skala 
Wsparcia Społecznego. Otrzymane wyniki wskazują, iż inteligencja emocjonalna 
jest istotnie dodatnio związana z prężnością u zbadanej młodzieży, przy czym 
wykorzystywanie emocji w celu wspomagania myślenia i działania okazało się 
czynnikiem silniej związanym z prężnością niż umiejętność rozpoznawania 
emocji. W przeciwieństwie do zakładanego kierunku zależności prężność była 
w większym stopniu związana ze wsparciem ze strony rodziców/opiekunów niż 
przyjaciół/znajomych czy nauczycieli. Najsilniejsze korelacje z prężnością wyka-
zano w przypadku wsparcia emocjonalnego i wartościującego od rodziców. Ana-
liza regresji wykazała, że im wyższa inteligencja emocjonalna i wsparcie warto-
ściujące od rodziców oraz niższe wsparcie instrumentalne, tym wyższa prężność 
młodzieży. Wnioski płynące z uzyskanych wyników mogą być pomocne przy 
tworzeniu programów promocji zdrowia psychicznego wśród młodzieży. 
Słowa kluczowe: prężność, inteligencja emocjonalna, wsparcie społeczne, rodzi-
ce, młodzież 
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