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OCENA POZIOMU DYSPOZYCYJNEGO OPTYMIZMU U STUDENTÓW 
PIELĘGNIARSTWA 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DISPOSITIONAL OPTYMISM AMONG NURSING STUDENTS 

Streszczenie:  Wysoki optymizm dyspozycyj-

ny studentów pielęgniarstwa, poprawia 

efektywność ich kształcenia. Celem badań 

były: ocena poziomu dyspozycyjnego opty-

mizmu u studentów pielęgniarstwa, okre-

ślenie predyktorów optymizmu oraz ustale-

nie, jak poziom optymizmu wpływa 

na wyniki w nauce. Poziom dyspozycyjnego 

optymizmu badano w 2 kwartale 2019 

roku, standaryzowanym kwestionariuszem 

Testu Orientacji Życiowej, w adaptacji R. 

Poprawy i Z. Juczyńskiego. Średnia wartość 

dyspozycyjnego optymizmu u badanych 

wyniosła 15,18 pkt (SD=3,41). Wysokie 

natężenie optymizmu prezentowało 41,2% 

badanych, umiarkowane 38,2%, niskie 

20,6%. Średnia ocen (r=0,6953; p=0,000) 

oraz postęp w nauce studentów (r=0,5272; 

p=0,001), pozytywnie korelowały 

z wysokością optymizmu dyspozycyjnego. 

Wśród studentów pielęgniarstwa w 

Ostrowcu Świętokrzyskim, większość osób 

prezentuje wysoki poziom dyspozycyjnego 

optymizmu. Wysoki poziom optymizmu, 

wiąże się z istotnie lepszymi ocenami oraz 

Abstract: Dispositional optimism of nursing 

students significantly improves the effec-

tiveness of their education. The aim of this 

study was to investigate the level of dispo-

sitional optimism among nursing students, 

determine the factors affecting the level of 

optimism and assessing how the level of 

optimism affects learning outcomes. The 

level of dispositional optimism was tested 

in the 2nd quarter of 2019, using the stan-

dardized Life Orientation Test question-

naire, adapted by R. Poprawa and Z. Juc-

zyński. The average value of dispositional 

optimism among the nursing students 

studied was 15,18 (SD=3,41). High opti-

mism was presented by 41.2% of respon-

dents, moderate 38.2%, low 20.6%. The 

average rating (r=0,6953; p=0,000) and 

students progress in science (r=0,5272; 

p=0,001) were significantly related to the 

level of dispositional optimism. Among 

nursing students in Ostrowiec Świętokrzy-

ski, most people present a high level of 

dispositional optimism. A high level of 

optimism was associated with better grades 
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wpływa na poprawę wyników osiąganych 

w nauce. 

Słowa kluczowe: optymizm dyspozycyjny, 

pielęgniarstwo, studenci 

and improves learning outcomes. 

 

Key words: dispositional optimism, nursing, 

students 
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WSTĘP 

Optymizm dyspozycyjny jest uogólnioną, względnie stabilną, tenden-

cją do oczekiwania dobrych wyników, w ważnych dziedzinach życia. Jest to 

cecha osobowościowa
 
[21,25]. 

Wyższy poziom optymizmu łączy się z wyższą samooceną, ekstrawer-

sją, lepszym poczuciem autokontroli oraz wzmacnia poczucie wartości wła-

snej i skuteczności. Zwiększa również zadowolenie człowieka z własnego 

życia, a także wzmaga pragnienie i możliwości mierzenia się z przeciwno-

ściami [6-8,12,15-18]. Nie chroni jednak przed efektami konfliktów między-

ludzkich [10,13]. 

Praca pielęgniarek wiąże się z narażeniem na wiele sytuacji stresogen-

nych. [9] Przyczynia się to do spadku efektywności działań pielęgniarskich 

[1,11]. Wysoki poziom optymizmu znacznie poprawia funkcjonowanie per-

sonelu pielęgniarskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Chroni przed stre-

sem oraz jego długofalowymi konsekwencjami [2-3,5,19,24]. Dlatego ważne 

jest, aby w pielęgniarstwie pracowały osoby o wysokim poziomie optymi-

zmu. Najefektywniejsza byłaby weryfikacja natężenia optymizmu na począt-

ku kariery zawodowej – na poziomie studiów licencjackich. 

Studenci z niskim natężeniem optymizmu słabiej się uczą [4,14]. 

Podczas sytuacji problemowej czują się bezradni, mogą odczuwać lęk. Mają 

niższą samoocenę, są neurotyczni, częściej występują u nich objawy depresji, 

szybciej się eksploatują [16,22-23]. Jeżeli pesymista zdobędzie uprawnienia 

do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza może działać mniej efek-

tywnie, szybciej wypalić się zawodowo lub całkiem porzucić wykonywany 

zawód [8,15]. 
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CEL I METODY BADAWCZE 

Celem tego opracowania była ocena ilościowa poziomu dyspozycyjne-

go optymizmu u studentów pielęgniarstwa, ustalenie czynników wpływają-

cych na poziom optymizmu oraz ocena, w jaki sposób poziom optymizmu 

dyspozycyjnego wpływa na wyniki w nauce. 

Badania ankietowe przeprowadzono w drugim kwartale 2019 roku na 

terenie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości (WSBiP) w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, 

Kryteriami włączenia były: trwające studia I stopnia na kierunku pielę-

gniarstwo, wiek powyżej 18 roku życia, świadoma, ustna zgoda na udział 

w badaniu. 

Badanie było anonimowe i nie wymagało zgody komisji bioetycznej. 

Pozwolenie na przeprowadzenie ankiet na terenie uczelni, wydała Rektor 

WSBiP. 

 Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z użyciem standary-

zowanego kwestionariusza Testu Orientacji Życiowej (LOT-R), autorstwa 

Scheier’a, Carver’a oraz Bridges’a,  w adaptacji Poprawy i  Juczyńskiego [8].  

Wykorzystano również ankietę własnego autorstwa.  

Test LOT-R składał się z 10 stwierdzeń: 6 diagnozujących poziom dys-

pozycyjnego optymizmu oraz 4 twierdzeń buforowych, niewpływających 

na wynik. Twierdzenia diagnostyczne dzieliły się na: pozytywne, badające 

oczekiwanie w życiu zdarzeń przyjemnych/radosnych (ekstrawertyzm) oraz 

na twierdzenia negatywne, mierzące skale oczekiwania na nieprzyjemne 

zdarzenia/rzeczy, które zdarzą się w życiu/w przyszłości (neurotyzm). 

Ankietowani musieli ocenić w pięciostopniowej skali, na ile każde 

stwierdzenie się do nich odnosi: 0 –„zdecydowanie nie odnosi się do mnie”, 

1 – „raczej odnosi się do mnie”, 2 – „ani się odnosi, ani się nie odnosi”, 3 – 

„raczej odnosi się do mnie”, 4 – „zdecydowanie odnosi się do mnie”. Wynik 

testu oceniano zliczając punkty, przyznawane za 6 twierdzeń diagnostycz-

nych. Punktacja za twierdzenia pozytywne odpowiadała numerowi skali, 

za twierdzenia negatywne zaś była odwrotna: 0=4, 1=3, 2 pozostawała bez 

zmian, 3=1, 4=0.  
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Ogólny wynik testu mieścił się w skali od 0 do 24 pkt. Pozwoliło 

to na ocenę natężenia dyspozycyjnego optymizmu. Natężenie optymizmu, 

mieszczące się między 0–12 pkt traktowano, jako niskie, posiadające skłon-

ność do pesymizmu. Wyniki testu LOT-R w granicach 13–16 pkt to optymizm 

umiarkowany. Natomiast powyżej 16 pkt natężenie nazywano wysokim 

i świadczącym o nastawieniu optymistycznym [8]. 

Dyspozycyjny optymizm analizowano podczas tego badania w uję-

ciach:  

 Poziomu ogólnego (wartości surowych – dopt),  

 Twierdzeń pozytywnych (wyrażających pozytywne oczekiwania 

względem życia i przyszłości), 

 Twierdzeń negatywnych (wyrażających negatywne oczekiwania 

względem życia i przyszłości). 

W autorskiej ankiecie zawarto metryczkę oraz pytania o średnią ocen 

z jednego, wybranego, przedmiotu – Podstaw Pielęgniarstwa. 

Metryczka zawierała pytania: o wiek, płeć, miejsce zamieszkania, stan 

cywilny/status związku, kontakt/pracę w zawodzie z branży medycznej.  

Na potrzeby badań stworzono również pojęcie „postęp w nauce”, de-

finiowane jako różnica ocen końcowych ankietowanych studentów z Pod-

staw Pielęgniarskich, za 1. i 2. semestr. Zmiana na ocenę wyższą, punktowa-

na była odpowiednio 0,5 pkt za 0,5 stopnia i 1 pkt za ocenę podniesioną w 2. 

semestrze o 1 stopień. Adekwatnie wyglądało przyznawanie ujemnych punk-

tów za oceny obniżone. -0,5 pkt za utratę 0,5 stopnia i 1 pkt za ocenę obni-

żoną o 1 stopień. Jeżeli stopnień studenta nie uległ zmianie w drugim seme-

strze, postęp w nauce oceniano na 0 pkt. 

W opisie zmiennych ciągłych wykorzystano statystyki opisowe: śred-

nią arytmetyczną, medianę minimum, maksimum, odchylenie standardowe, 

kwartyle. Rozkład normalny analizowanych zmiennych potwierdzano testem 

Kołmogorowa-Smirnova. Różnice między szacowanymi zmiennymi badano 

za pomocą: testu t dla prób niezależnych, testu chi-kwadrat Pearsona, jed-

noczynnikowej analizy wariancji ANOVA, korelacji rang Spermana. Za istotne 

statystycznie przyjęto wartości spełniające warunek: p < 0,05. Do obliczeń 

wykorzystano pakiet Statistica wersja 13.1 (Tulsa, OK, USA). 
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WYNIKI 

W badaniach wzięło udział 34 studentów 1. roku pielęgniarstwa. 82% 

badanych (n=28) stanowiły kobiety (Tabela 1). 

Tabela 1 Struktura badanej grupy 

Zmienna Pomiar Wyniki 

Wiek 

n=34 
<25 
25-30 
31-40 
>40 

 (100%) 
10 (29,4%) 
 7 (20,6%) 
 9 (26,5%) 
 8 (23,5%) 

Płeć 
n=34 
Kobieta 
Mężczyzna 

 (100%) 
28 (82,4%) 
 6 (17,6%) 

Miejsce zamieszkania 
n=34 
Miasto 
Wieś 

 (100%) 
12 (35,3%) 
22 (64,7%) 

Status związku 

n=34 
Panna/kawaler 
Mężatka/żonaty 
Rozwódka/rozwodnik 
Wdowiec/wdowa 
W związk nieformalnym 

 (100%) 
 7 (20,6%) 
17 (50,0%) 
 0 (0,0%) 
 0 (0,0%) 
10 (29,4%) 

Dotychczasowa praca/kontakt z zawodem z 
branży medycznej  

n=34 
Tak 
Nie 

 (100%) 
19 (55,9%) 
15(44,1%) 

Źródło: opracowanie własne 

Średnia wartość surowa dyspozycyjnego optymizmu u badanych stu-

dentów pielęgniarstwa wyniosła 15,18 pkt (SD=3,41; Me=14,5). Optymizm 

połowy ankietowanych studentów, mieścił się w przedziale od 13 do 18 pkt 

(dopt). 

Wysokie natężenie optymizmu dyspozycyjnego, a co się z tym wiąże – 

nastawienie optymistyczne, prezentowało 41,2% badanych (n=14). Niskie 

natężenie optymizmu, czyli nastawienie pesymistyczne, zadeklarowało 

20,6% respondentów (n=7). Pozostałe 38,2% studentów (n=13) osiągnęło 

umiarkowany poziom optymizmu dyspozycyjnego. 



Agnieszka Sławska  ASO.A.1-2(13-14)/2019.95-106 

 100 

Wiek, płeć miejsce zamieszkania, wcześniejszy kontakt z zawodem 

medycznym, stan cywilny/status związki nie wpływały w sposób istotny sta-

tystycznie na poziom optymizmu dyspozycyjnego.  

Średnia punktacja za twierdzenia pozytywne wyniosła 8,27 pkt 

(SD=2,09; Me= 8) przy 12 pkt możliwych do uzyskania. Średnia punktacja 

za twierdzenia negatywne wyniosła 6,91 pkt. (SD=1,93; Me=7). Również przy 

12 pkt możliwych do uzyskania. 

Również, w oddzielnie analizowanych, twierdzeniach pozytywnych  

i negatywnych, wiek, miejsce zamieszkania, wcześniejszy kontakt z zawodem 

medycznym, stan cywilny/status związki nie wpływały w sposób istotny sta-

tystycznie na ilość zdobywanych punktów. 

Płeć miała wpływ na uzyskaną punktację. Istotnie częściej niż męż-

czyźni, kobiety zaznaczały wyżej punktowane odpowiedzi w twierdzeniach 

negatywnych (Kobiety: M=7,32pkt; SD=1,08 vs Mężczyźni: M=5,00; SD=1,27; 

p=0,006), informując tym samym o nasilonym (bardziej, niż u mężczyzn) 

neurotyzmie (Ryc. 1). 

 

Rysunek 1 Punktacja za twierdzenia negatywne, kobiety vs mężczyźni 

Źródło: opracowanie własne 

Średnia ocen z 2. semestru była istotnie związana z poziomem optymi-

zmu dyspozycyjnego (p=0,000). Współczynnik korelacji rang Spearmana wy-

niósł r=0,6953, co oznacza, że im wyższy poziom optymizmu, tym lepsza 

średnia ocen (Ryc. 2). 
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Rysunek 2 Korelacja dyspozycyjnego optymizmu ze średnią ocen z drugiego semestru 

Źródło: opracowanie własne 

Posęp studentów w nauce, też był pozytywnie skorelowany 

z wysokością optymizmu dyspozycyjnego (r=0,5272; p=0,001). Im wyższy 

poziom optymizmu, tym większy postęp w nauce (Rys. 3). 

 
Rysunek 3 Wpływ dyspozycyjnego optymizmu na postępy w nauce 

Źródło: opracowanie własne 

Wysoki poziom optymizmu, zwiększał średnią ocen o M=-0,25 pkt. 

Umiarkowany poziom optymizmu o M=-0,96 pkt, a niski poziom o M=-0,79 

pkt (p=0,00539). 

W badaniach wyszła zależność między wysoką punktacją w teście LOT-

R za twierdzenia pozytywne, a postępem w nauce (r=0,3551; p=0,04). Zależ-
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ności ta, wystąpiła również przy punktacji za twierdzenia negatywne 

(r=0,5482, p=0,001). 

Zarówno ekstrawertyzm, jak i neurotyzm wpłynęły na poprawę ocen, 

pozyskiwanych za wykonywanie czynności pielęgniarskich. Mocniejszy wpływ 

miał wysoki poziom neurotyzmu. 

DYSKUSJA 

Optymizm to cecha, która w znacznym stopniu wpływa 

na samopoczucie, samoocenę, a także pracę przyszłych pielęgniarek 

i pielęgniarzy. 

W toku niniejszych badań ustalono, że średni dyspozycyjny optymizm 

u badanych studentów pielęgniarstwa, wyniósł 15,18 pkt (SD=3,41). Wartość 

ta była nieznacznie wyższa od wyników, uzyskanych przez Z. Juczyńskiego 

w populacji ogólnej (1998-1999; n=786), gdzie średni poziom optymizmu 

wniósł 14,55 pkt (SD=4,05) [8]. Niższy poziom optymizmu osiągnęli równie 

Scheier i współ. w 1994r., badając populację studentów (dyspozycyjny opty-

mizm: M=14,33; SD=4,28) [8]. 

Wśród ankietowanych studentów pielęgniarstwa wysoki poziom 

optymizmu osiągnęło 41% badanych (n=14), średni poziom 38% (n=13), 

a niski poziom 21% (n=7). W badaniach Juczyńskiego 32,5% respondentów 

zdobyło punktację ponad 16 pkt. Pomiędzy 13 a 16 pkt znalazło się 35,1% 

badanych. Poniżej 13 pkt plasowały się wyniki 32,4% ankietowanych [8]. 

 Dziąbek i współ. ustaliły, iż w grupie małopolskich pielęgniarek 

(n=216), wysokie wartości dyspozycyjnego optymizmu uzyskało 36,11% ba-

danych, umiarkowane wartości 39,81%, niskie wartości 24,07% [4]. 

Niniejsze badania dowiodły, że wiek, miejsce zamieszkania, wcześniej-

szy kontakt z zawodem medycznym oraz stan cywilny/status związku, nie 

wpłynęły w sposób istotny statystycznie na poziom optymizmu dyspozycyj-

nego.  

Podobne wyniki uzyskali również inni naukowcy [4,8,25]. 

W badaniach wspomnianych naukowców, płeć nie miała wpływu 

na wyniki uzyskiwane w teście LOT-R
.
 W tym opracowaniu, zaobserwowa-
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no dodatni wpływ płci kobiecej na poszczególne składowe wysokość optymi-

zmu dyspozycyjnego. Być może przy większej próbie badawczej, płeć wyka-

załaby istotny statystycznie wpływ na całościowy poziom optymizmu.  

W niniejszym badaniu, średnia punktacja za twierdzenia pozytywne 

wyniosła 8,27 pkt., za negatywne zaś 6,91 pkt.  

Wiek, miejsce zamieszkania, wcześniejszy kontakt z zawodem me-

dycznym ani stan cywilny/status związku, nie wpływały w sposób istotny 

statystycznie na zdobywanie punktów zarówno w twierdzeniach pozytyw-

nych, jak i negatywnych.  

Płeć kobieca istotnie wpływała na ilość punktów zdobywanych 

w twierdzeniach negatywnych (p=0,006). 

Istnieje możliwość, że to właśnie dyspozycyjny optymizm wpływa 

na ilość kobiet pracujących w zawodzie pielęgniarki. 

W literaturze znaleziono zaledwie kilka odniesień do analizy wyników 

optymizmu dyspozycyjnego pod kątem podziału na twierdzenia pozytywne 

i negatywne. Jednak żaden z badaczy nie skupiał na analizie wpływu nasta-

wienia optymistycznego/pesymistycznego na zachowania człowieka (w tym 

na naukę). Żaden też nie zaprezentował w swoich pracach opracowania de-

mograficznego, podobnego do niniejszego opracowania
 
[14,20]. 

Im wyższy poziom optymizmu, tym lepsza średnia ocen (p=0,000). Po-

sęp studentów w nauce również był pozytywnie skorelowany z wysokością 

optymizmu dyspozycyjnego (r=0,5272; p=0,001). Im wyższy poziom optymi-

zmu, tym większy postęp w nauce. 

Dziąbek i współ. oraz Łatka i współ. także stwierdzili, że poziom dyspo-

zycyjnego optymizmu związany jest z wykształceniem. Im wyższe wartości 

optymizmu i większa chęć do podnoszenia własnych kwalifikacji, tym wyższy 

poziom wykształcenia [4,14]. 

Istnieje umiarkowanie silna zależność między wysokością punktacji, 

uzyskanej za twierdzenia negatywne, a postępem w nauce (r=0,5482; 

p=0,001). Postęp w nauce jest również zależny od punktacji, uzyskiwanej 

za twierdzenia pozytywne w teście LOT-R (r=0,36; p=0,04). 

W literaturze przedmiotu nie znaleziono badań o podobnej treści, 

do których można by odnieść niniejsze badania. 
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OGRANICZENIA 

Badanie miało charakter pilotażowy, więc liczba włączonych studen-

tów była niewielka. Włączeń dokonano na terenie tylko jednego ośrodka, 

wśród jednego rocznika studentów. Część kwestionariusza ankiety została 

przygotowana samodzielnie i swym zasięgiem nie objęła obszerniejszych 

danych na temat zmiennych, które mogłyby potencjalnie wpływać na poziom 

dyspozycyjnego optymizmu lub pomóc w identyfikacji niezależnych predyk-

torów wysokich wyników w nauce (jak np. bezpieczeństwo środowiska ro-

dzinnego, wyniki testów maturalnych). 

WNIOSKI 

Wśród studentów pielęgniarstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim, więk-

szość osób (41,2%) prezentuje wysoki poziom dyspozycyjnego optymizmu. 

Wysoki poziom dyspozycyjnego optymizmu wiąże się z lepszymi oce-

nami oraz wpływa na poprawę wyników, osiąganych w nauce. 

Wiek studentów pielęgniarstwa, ich miejsce zamieszkania, status związku, 

wcześniejsza praca/kontakt z zawodem z branży medycznej, nie wpływają 

na poziom dyspozycyjnego optymizmu. 
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