
Grupa

Pozycja 
kwestionariusza

I / II I / III II / III I / II I / III II / III A/B A/C B/C A/B A/C B/C

W obecnej sytuacji 
obawiam się o swój 
stan zdrowia.

n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Z=-2,049*

d=0,32
M [A > C]

Z=-4,137***

d=0,51
M [B > C]

n.i.
Z=-2,977**

d=0,5
M [A > C]

Z=-4,418***

d=0,73
M [B > C]

Często myślę o 
zagrożeniu zarażenia 
się koronawirusem.

Z=-4,053**

d=0,28
M [I > II]

Z=-5,580***

d=0,41
M [I > III]

Z=-2,432*

d=0,13
M [II > III]

Z=-2,262*

d=0,32
M [I > II]

Z=-3,686***

d=0,51
M [I > III]

Z=-2,436*

d=0,22
M [II > III]

n.i.
Z=-3,487***

d=0,51
M [A > C]

Z=-5,194***

d=0,49
M [B > C]

n.i.
Z=-3,830***

d=0,81
M [A > C]

Z=-5,572***

d=0,97
M [B > C]

Odczuwam strach 
przed zarażeniem 
koronawirusem.

Z=4,519***

d=0,31
M [I > II]

Z=-4,303***

d=0,31
M [I > III]

n.i.
Z=-2,684**

d=0,35
M [I > II]

Z=-3,428**

d=0,41
M [I > III]

n.i. n.i.
Z=-3,432**

d=0,53
M [A > C]

Z=-5,694***

d=0,56
M [B > C]

n.i.
Z=-4,389***

d=0,93
M [A > C]

Z=-4,928***

d=0,95
M [B > C]

Potrafię uwolnić się 
od myśli o 
koronawirusie.

Z=-2,636**

d=0,2
M [I < II]

Z=-3,215**

d=0,27
M [I < III]

n.i. n.i.
Z=-2,251*

d=0,38
M [I < III]

n.i. n.i. n.i.
Z=-3,250**

d=0,30
M [B < C]

n.i. n.i.
Z=-2,782**

d=0,26
M[B < C]

Koronawirus budzi 
we mnie niepokój.

Z=-8,055***

d=0,55
M [I > II]

Z=-7,410***

d=0,56
M [I > III]

n.i.
Z=-2,776**

d=0,37
M [I > II]

Z=-3,019**

d=0,41
M [I > III]

n.i. n.i.
Z=-4,539***

d=0,76
M [A > C]

Z=-6,639***

d=0,69
M [B > C]

n.i.
Z=-4,760***

d=1,13
M [A > C]

Z=-4,997***

d=0,92
M [B > C]

Koronawirus nie 
zagraża mnie ani 
moim bliskim

n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Z=-4,189***

d=0,77
M [A < C]

Z=-6,351***

d=0,65
M [B < C]

n.i.
Z=-3,400**

d=0,85
M [A < C]

Z=-4,520***

d=0,94
M [B < C]

W ostatnim czasie 
odczuwam 
[Zmęczenie i 
senność]

Z=-6,367***

d=0,44
M [I < II]

Z=-6,495***

d=0,49
M [I < III]

n.i.
n.i.

n.i. n.i.
Z=-2,988**

d=0,21
M [A < B)

n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

WYNIKI

METODA

ROK Z  C         VID
WPROWADZENIE

WNIOSKI
W zebranych deklaracjach odnotowano ewolucję w zakresie
strategii radzenia sobie z okolicznościami pandemii
koronawirusa: początkowe dominowanie negatywnych emocji
po krystalizację postaw adaptacyjnych – ochronę zdrowia i
poszukiwanie informacji[3,4,10]. Zauważa się także polaryzację
poglądów na temat koronawirusa oraz stopniowe zmniejszanie
się poziomu uogólnionego lęku, związanego z sytuacją
zagrożenia pandemią SARS-CoV-2[3,4]. Na przestrzeni miesięcy
zaobserwowano, iż obecna u progu pandemii bierna
obserwacja, poznawanie rzeczywistości w towarzystwie
okołotraumatycznego lęku, wynikającego z przedłużającego się
zamknięcia społeczeństwa w domach[2], zaczęła ustępować
miejsca kształtowaniu się zachowań adaptacyjnych oraz
używaniu szeregu metod protekcyjnych, w tym szczepień[3,10].
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W marcu 2020 roku funkcjonowanie ludzi na całym
świecie uległo drastycznym przemianom[2,3,6,7]. Sytuacja
jako nieznana wcześniej społeczeństwu, została odebrana
jako potencjalne zagrożenie i niebezpieczeństwo dla
posiadanych zasobów[1,4,6], a także stresor, który
pozostając nieuchwytnym, spektrum swoich oddziaływań
zaczął ukazywać w objawach psychosomatycznych[1,8,9].
Wraz z wybuchem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
pojawiły się nowe wymagania i bariery[1,4,5,6], do których
zaadaptowanie, dostosowanie się wymagało poznawczej
restrukturyzacji[7], transformacji prezentowanych postaw
zdrowotnych[1,3,5,10] - kognitywnego opracowania
zawoalowanej sytuacji, emocjonalnego wobec niej
ustosunkowania i reakcji na poziomie behawioralnym[1,5].
Niniejsze opracowanie stanowi próbę uchwycenia
dynamiki zmian w zakresie kondycji psychofizycznej[2],
postrzegania zagrożenia potencjalną infekcją oraz
stosowanych strategii zaradczych[3].

Badania eksploracyjne przeprowadzono w trzech punktach
czasowych, których kontekst społeczny i chronologiczny
ukazano na wykresie. W celach pomiarowych wykorzystano
autorski kwestionariusz ankiety, w wersji internetowej. Składał
się on z 8. sekcji, odnoszących się do kwestii dobrostanu
psychicznego oraz psychosomatyki. Opracowane narzędzie
rozpowszechniono ogółowi społeczeństwa. Zaproszenie do
potencjalnych respondentów wysłano za pośrednictwem
poczty uniwersyteckiej oraz mediów społecznościowych z
okresowymi przypomnieniami. Przydział do próby odbywał się
na zasadzie doboru ochotniczego. Udział w badaniu był
dobrowolny i anonimowy, a zgody respondentów uzyskano
przed rozpoczęciem badania. Analiz dokonano z
wykorzystaniem nieparametrycznego testu istotności różnic
U-Manna Whitneya, za pomocą programu IBM Statistics,
wersji 26.

Adnotacja.   
- informacje globalne dot. dynamiki zarażeń i zgonów; I / II / III - tury
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Badaniem ankietowym, przeprowadzonym on-line, objęto
łącznie 2268 osób (Nm=500; Nk=1589, w grupie 18-35 r.ż.)
w trzech punktach czasowych (IV, XI/ XII 2020 oraz V
2021). Z uwagi na dużą przewagę odpowiedzi, uzyskanych
od kobiet, wskazuje się na zachowanie ostrożności w
generalizowaniu uzyskanych danych na populację ogólną.

Adnotacja.
- kobiety, - mężczyźni

A - zaszczepieni,
B - chcący się szczepić,
C - nie chcący się szczepić.
I / II / III - tury badania
* - poziom istotności, gdy p<0,05
**- poziom istotności, gdy p<0,01;
*** - poziom istotności, gdy p<0,001
M - średnia
M [X > Y] – wskazanie kierunku interpretacji istotności różnic dla średnich
wyników kolejnych tur badania.
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