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THE STRESS APPRAISAL QUESTIONNAIRE 

Abstract. The theoretical basis for the Stress Appraisal Questionnaire (SAQ) is the 
transactional theory of stress and coping proposed by Lazarus and Folkman and inter-
actional model of coping by Wrześniewski deriving from this theory but with signi-
ficant modifications. The SAQ developed by K. Wrzesniewski, A. Jakubowska-Winecka 
and D. Wlodarczyk is designed to examine a type and intensity of appraisals related to 
a stressful situation. In the present shape, it consists of two forms: A – to assess situa-
tional stress appraisal (SSA) and B – to assess dispositional stress appraisal (DSA). 
Both forms contain the same set of 35 adjectival expressions used for describing stres-
sful situations, however the instructions for the subjects differ. The structure of the 
SAQ was tested in exploratory and confirmatory factor analyses which indicated four 
subscales: Threat, Harm/loss, Challenge-activity, Challenge-passivity (both in the case 
of SSA and DSA). The internal consistency estimates turned out to be sound: Cron-
bach’s α from 0.71 to 0.90 for SSA and from 0.74 to 0.87 for DSA. Construct validity of 
SAQ-A and SAQ-B proved to be satisfactory. The data on SAQ were obtained in homo-
genous groups and further psychometric analyses are needed, however, the results so 
far seem to be very coherent. 
 
 
Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie kompleksowych danych 
na temat Kwestionariusza Oceny Sytuacji (KOS), opracowanego przez  
K. Wrześniewskiego, A. Jakubowską-Winecką i D. Włodarczyk. Narzędzie to 
było przygotowane i wykorzystywane w ramach badań prowadzonych przez 
zespół Kazimierza Wrześniewskiego, dotyczących radzenia sobie ze stresem po 
zawale serca. Podstawą teoretyczną była transakcyjna teoria stresu i radzenia 

                                                 
* Adres do korespondencji: Dorota Włodarczyk, Zakład Psychologii Medycznej, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. świrki i Wigury 81A, 02-091 Warszawa; 
e-mail: dorota@wde.com.pl 



DOROTA WŁODARCZYK, KAZIMIERZ WRZEŚNIEWSKI 480 

sobie Lazarusa i Folkman oraz interakcyjny model radzenia sobie Wrześniew-
skiego oparty na tej teorii, jednak zawierający szereg istotnych modyfikacji. 
Wyniki uzyskane we wspomnianych badaniach były we fragmentach publiko-
wane oraz prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach. 
DuŜe zainteresowanie tym kwestionariuszem wśród badaczy problematyki 
stresu skłoniło autorów do przygotowania całościowego opracowania tego na-
rzędzia, które będzie mogło być zastosowane w dalszych badaniach. 

TEORETYCZNE PODSTAWY KOS 

Pojęcie oceny stresu wywodzi się z transakcyjnej teorii stresu i radzenia sobie 
ze stresem Lazarusa i Folman (1984), do dziś uznawanej za najbardziej znaną 
i rozbudowaną teorię dotyczącą tej problematyki (wiele omówień w literaturze 
polskiej, por. m.in. Heszen, Sęk, 2007; Heszen-Niejodek, 2000a, 2000b; Tere-
lak, 1995; Wrześniewski, 2000). Głównym pojęciem w tej koncepcji jest po-
znawcza ocena stresu, definiowana jako sposób konstruowania wydarzenia, 
który kształtuje emocje oraz zachowanie danej osoby w obliczu tej sytuacji, 
czyli radzenie sobie z nią (Lazarus, Folkman, 1984, s. 24). Jest odzwierciedle-
niem aktualnej, podlegającej zmianie relacji między jednostką posiadającą 
swoje specyficzne wartości, cele, style postrzegania i myślenia a środowiskiem, 
którego cechy są przedmiotem przewidywania i interpretacji (Lazarus, Folk-
man, 1984). W jednej ze swych ostatnich prac Lazarus (2000) dokonuje roz-
dzielenia „ocenienia” rozumianego jako akt dokonywania ewaluacji (warto-
ściowania) od „oceny” rozumianej jako produkt owego aktu. W tejŜe pracy La-
zarus wyjaśnia takŜe, dlaczego w początkowym okresie rozwijania tej teorii 
uŜywał określenia „poznawcza ocena stresu”, mimo Ŝe miał świadomość re-
dundancji zawartej w tym określeniu. Choć kaŜdy proces wartościowania za-
wiera w sobie i elementy emocjonalne, i poznawcze, to na ówczesnym etapie 
prac (lata sześćdziesiąte) autor chciał wyraźniej wyeksponować złoŜony, roz-
strzygający (judgmental) i często świadomy (conscious) charakter tego pro-
cesu. PowyŜsze uzasadnienie oraz nowsza wiedza na temat procesów warto-
ściowania (por. Wojciszke, 1988, 1991) pozwalają więc na stosowanie krót-
kiego określenia „ocena stresu”.  

W klasycznej koncepcji Lazarusa i Folkman wyróŜnia się dwa rodzaje 
ocen: pierwotną i wtórną. Ocena pierwotna dotyczy znaczenia, jakie dana sy-
tuacja ma dla jednostki, natomiast ocena wtórna odnosi się do moŜliwości 
radzenia sobie z danym wydarzeniem. Dana sytuacja moŜe zostać oceniona 
jako pozytywna, obojętna lub stresująca. W ocenie sytuacji jako stresującej 
moŜliwe są trzy następujące kategorie: (1) krzywda/strata (dotyczy poniesio-
nych szkód i strat związanych z waŜnymi obiektami i przedmiotami); (2) za-
groŜenie (odnosi się do podobnych szkód, które jednak jeszcze nie wystąpiły  
i są przewidywane); (3) wyzwanie (wskazuje na moŜliwość opanowania trud-
nej sytuacji i zyskania czegoś, a waŜnym jej elementem jest przekonanie  
o własnych kompetencjach i moŜliwościach radzenia sobie; towarzyszą jej za-
równo emocje pozytywne, jak i negatywne).  
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Jak wspomniano wyŜej, koncepcja Lazarusa i Folkman ma charakter  
transakcyjny, co oznacza, Ŝe wszystkie elementy relacji stresowej oddziałują 
wzajemnie na siebie i ulegają zmianom w czasie. Ujęcie takie powoduje wiele 
trudności teoretycznych i metodologicznych, dlatego teŜ Wrześniewski zapro-
ponował model interakcyjny, który zawiera podmiotowe i sytuacyjne uwarun-
kowania radzenia sobie ze stresem. WyróŜniono w nim style, strategie i proces 
radzenia sobie ze stresem (Wrześniewski, 2000, 2004). Główna modyfikacja 
dotycząca oceny stresu polega na wyodrębnieniu dyspozycyjnej i sytuacyjnej 
oceny stresu (analogiczne do stylu i strategii radzenia sobie) (Włodarczyk, 
2002; Wrześniewski, 2004). Dyspozycyjna ocena stresu rozumiana jest jako 
trwała, osobowościowa tendencja jednostki do oceny w podobny sposób róŜ-
nych sytuacji stresowych. Jest wyrazem róŜnic indywidualnych w zakresie 
spostrzegania i interpretowania zachodzących wydarzeń. Natomiast ocena 
sytuacyjna uwzględnia zmienność sytuacyjną i jest zaleŜna przede wszystkim 
od aktualnych cech zdarzenia (nowość, kontrolowalność, przewidywalność 
itp.). Ponadto przyjęto, Ŝe kaŜdy z rodzajów oceny sytuacji (zagroŜenie, 
krzywda/strata, wyzwanie) moŜe dotyczyć zarówno przeszłości, teraźniejszo-
ści, jak i przyszłości. 

PowyŜej opisane elementy teorii stresu i radzenia sobie stanowiły pod-
stawę dla prac nad kwestionariuszem do oceny stresu, który został omówiony 
poniŜej. 

PRACE NAD KONSTRUKCJĄ KOS 

Odwołując się do teoretycznych opisów poszczególnych rodzajów oceny po-
znawczej w koncepcji Lazarusa i Folkman (1984), przygotowano trzy nieza-
leŜne wersje określeń opisujących poszczególne rodzaje oceny: zagroŜenie, 
krzywda/strata, wyzwanie. W wyniku analizy podobieństw i róŜnic utworzono 
jedną wersję wspólną, która zawierała po 16-17 określeń do kaŜdego rodzaju 
oceny. 

Listę 51 losowo ułoŜonych określeń przekazano piętnastu sędziom kompe-
tentnym (studenci IV i V roku psychologii), których zadaniem było przypo-
rządkowanie poszczególnych określeń do trzech kategorii nadrzędnych. Okre-
ślenia, co do których zgodność sędziów kompetentnych wynosiła 70% lub wię-
cej, włączone zostały do wyjściowej wersji kwestionariusza. W ten sposób po-
wstała lista 35 określeń, będących przedmiotem dalszych analiz psychome-
trycznych. Do kategorii zagroŜenie weszło 11 określeń (np. niepokojąca, 
groźna, przeraŜająca), do kategorii wyzwanie – 13 (np. aktywizująca, obiecu-
jąca, optymistyczna), do kategorii krzywda/strata – 11 (np. krzywdząca, po-
wodująca Ŝal, niezasłuŜona).  

Wykorzystując powyŜsze określenia, utworzono dwie wersje, równoległe 
pod względem treści pozycji, ale róŜniące się instrukcją dla osób badanych: 
wersja KOS-A (do badania oceny sytuacyjnej) oraz wersja KOS-B (do badania 
oceny dyspozycyjnej). 
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Następnie przeprowadzone zostały pierwsze analizy psychometryczne, 
mające na celu określenie mocy dyskryminacyjnej poszczególnych pozycji. 
Wykonane zostały analizy czynnikowe dla obu wersji kwestionariusza, które 
przeprowadzono na grupie mieszanej, liczącej w sumie 979 osób obu płci: 256 
uczniów LO, 170 studentów wyŜszych uczelni oraz 553 osób dorosłych czyn-
nych zawodowo. Na tym etapie przyjęto, Ŝe podstawą wszelkich decyzji o cha-
rakterze psychometrycznym powinna być spójność teoretyczna, zwłaszcza  
w zakresie liczby rodzajów oceny stresu. Dlatego teŜ wykonano analizy czynni-
kowe z ograniczeniem do trzech czynników, bez dodatkowych analiz eksplora-
cyjnych. Kryteria włączania danej pozycji do danego czynnika były następu-
jące: wartość ładunku czynnikowego wyŜsza niŜ 0,35 w danej kategorii (przy 
niskich lub ujemnych wartościach pozostałych ładunków). Do danego czynnika 
włączane były tylko te pozycje, które występowały w wersji dyspozycyjnej  
i sytuacyjnej (przy wartości własnej danego czynnika większej niŜ 1). Interpre-
tacja uzyskanych wyników doprowadziła do wyodrębnienia trzech podskal, 
które tworzyło tylko 21 pozycji kwestionariusza. Podskale te to: zagroŜenie  
(α Cronbacha dla oceny sytuacyjnej 0,90; dla oceny dyspozycyjnej 0,93), 
wyzwanie (α Cronbacha dla oceny sytuacyjnej 0,75, dla oceny dyspozycyjnej 
0,84), krzywda/strata (α Cronbacha dla oceny sytuacyjnej 0,72; dla oceny 
dyspozycyjnej 0,84). NaleŜy podkreślić, Ŝe znaczna (5 na 11) liczba pozycji, 
które zgodnie z załoŜeniami teoretycznymi dotyczyły kategorii wyzwanie, nie 
znalazła się w utworzonym czynniku. Był to rezultat dość nieoczekiwany i na 
tym etapie skłonił przede wszystkim do refleksji na temat niewłaściwego 
doboru stwierdzeń. Nasza uwaga skupiła się przede wszystkim na stwierdze-
niach, które znalazły się w strukturze czynnikowej. Najprawdopodobniej wni-
kliwa analiza stwierdzeń, które nie znalazły się w tej podskali, doprowadzi-
łaby do przypuszczenia, Ŝe mogą one dotyczyć innego rodzaju wyzwania (co 
potwierdziły późniejsze analizy). Ten etap prac nad Kwestionariuszem Oceny 
Stresu zakończył się w 1999 roku i został odnotowany w artykule Włodarczyk 
(1999). Ostatecznie kwestionariusz zawierał 35 pozycji, w tym 21 diagnostycz-
nych, reszta pełniła funkcję buforową (nie wykluczono Ŝadnej pozycji z formu-
larza kwestionariusza). 

Kolejne analizy psychometryczne dotyczące tego kwestionariusza prze-
prowadzono na grupie 170 pacjentów po pierwszym niepowikłanym zawale 
serca, którzy przebywali na poszpitalnej rehabilitacji sanatoryjnej. Wykonano 
trzy niezaleŜne analizy czynnikowe: dla dyspozycyjnej oceny stresu i oceny 
sytuacyjnej – na początku rehabilitacji i przed jej zakończeniem (jak poprzed-
nio, wykonano eksploracyjną analizę czynnikową – z ograniczeniem do trzech 
czynników – z rotacją Varimax). Analizie poddano wszystkie 35 stwierdzeń za-
wartych w formularzu kwestionariusza. W przypadku, gdy występowały róŜ-
nice między wynikami dla ocen sytuacyjnych, podstawą przyjęcia struktury 
czynnikowej była spójność z wynikami dla oceny dyspozycyjnej. W konse-
kwencji uzyskano trzy czynniki, które w sumie wyjaśniały ponad 50% warian-
cji. Pierwszy czynnik zawierał wszystkie te określenia sytuacji stresowej, 
które w pierwotnej wersji kwestionariusza naleŜały do dwóch niezaleŜnych 
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podskal: zagroŜenie i krzywda/strata. Pozostałe dwa czynniki składały się  
z określeń, które słuŜyły do opisu sytuacji stresowej o charakterze wyzwania. 
W świetle tych wyników moŜna było wyodrębnić dwa niezaleŜne czynniki, 
wskazujące na dwa rodzaje wymiaru wyzwania. Pierwszy z nich to taki 
czynnik, z którym silnie korelują określenia wskazujące na aktywizującą rolę 
sytuacji stresowej. W zestawie tym znajdowały się takie stwierdzenia, których 
wspólnym elementem był wysiłek lub działanie podejmowane przez człowieka. 
Stąd teŜ podskala ta została nazwana Wyzwanie-aktywność. Cechą wspólną 
stwierdzeń powiązanych z drugim wymiarem wyzwania była ocena sytuacji 
stresowej jako pozytywnej i zapowiadającej coś korzystnego, jednak wyraźnie 
bez elementu aktywności podmiotu. Nazwa tej podskali równieŜ pozostała 
dwuczłonowa i brzmiała Wyzwanie-pasywność. Termin „wyzwanie” został  
w obu nazwach zachowany w celu podkreślenia faktu, iŜ powstały one z okreś-
leń tworzących pierwotnie właśnie tę podskalę. Wartości współczynników 
α Cronbacha dla podskal dyspozycyjnej oceny poznawczej wyniosły: dla zagro-
Ŝenia/straty – 0,94, dla wyzwania-aktywność – 0,84, dla wyzwania/pasyw-
ność – 0,81. Badania przeprowadzone przy uŜyciu Kwestionariusza Oceny 
Stresu z powyŜej wymienionymi podskalami opublikowano w 2001 roku (Wło-
darczyk, 2001). 

PowyŜej opisana historia prac nad kwestionariuszem doprowadziła do 
waŜnych wniosków i zmiany podejścia psychometrycznego dotyczącego liczby 
rozpatrywanych czynników, co w znaczeniu psychologicznym oznacza liczbę 
rodzajów ocen stresu. Po pierwsze, dotychczasowe analizy ujawniły bardziej 
złoŜony, nie rozwaŜany do tej pory, charakter oceny w kategoriach wyzwania 
(por. Włodarczyk, Wrześniewski, 2005). Po drugie, ukazały problem wzajem-
nych powiązań (korelacji) między poszczególnymi rodzajami oceny, zwłaszcza 
zagroŜenia i krzywdy/straty. Zazwyczaj przy ocenie sytuacji stresowej trudno 
mówić o „czystej postaci” danego rodzaju oceny. Mamy raczej do czynienia  
z obecnością róŜnych rodzajów oceny i jedynie z dominacją jednego z nich. 
Problem ten przekłada się na kwestie związane z doborem właściwych metod 
analizy czynnikowej, a dokładnie – rodzaju rotacji: ortogonalnej czy ukośnej 
(zagadnienie to omówiono poniŜej). W dalszych pracach na tym narzędziem 
powyŜsze wnioski zostały uwzględnione. 

WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNE KOS 

Rezultaty analizy czynnikowej 

PoniŜej omówione zostały rezultaty analiz czynnikowych przeprowadzonych 
na grupach chorych somatycznie. Obecnie dysponujemy danymi, które ukazu-
ją strukturę czynnikową kwestionariusza zarówno w modelu czteroczynniko-
wym, jak i trójczynnikowym. We wszystkich tych badaniach wykorzystano wer-
sję kwestionariusza zawierającą te same pozycje, co poprzednio (w sumie 35). 

Model czteroczynnikowy był testowany na dwóch niezaleŜnych grupach 
osób chorych po zawale serca. Pierwsza grupa to 219 takich chorych (w tym 85 
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kobiet), przebywających na poszpitalnej rehabilitacji kardiologicznej. W tej 
grupie wykonano tylko eksploracyjne analizy czynnikowe (badania te są nadal  
w toku, a ich zakończenie zaplanowane jest wtedy, gdy zbadana zostanie 
odpowiednio duŜa liczba kobiet; wtedy zostaną przeprowadzone analizy kon-
firmacyjne z uwzględnieniem płci). Druga grupa to 170 męŜczyzn po zawale 
serca, równieŜ przebywających na poszpitalnej rehabilitacji kardiologicznej.  
W tej grupie wykonano konfirmacyjną analizę czynnikową. W obu badaniach 
uzyskano dane z pomiaru oceny dyspozycyjnej i z dwóch pomiarów oceny sytu-
acyjnej: przed rozpoczęciem rehabilitacji (pomiar 1) i tuŜ przed jej zakoń-
czeniem (pomiar 2). 

Prace nad eksploracyjnymi analizami czynnikowymi zostały rozpoczęte od 
sprawdzenia, czy spełnione są załoŜenia analizy czynnikowej (niska wartość 
Wyznacznika – współczynnika testującego właściwości macierzy korelacji – 
i wartość miary adekwatności doboru próby KMO zbliŜona do jedności). Na-
stępnie analizowano wykresy osypiska (Bedyńska, Brzezicka, 2007). 

Jak ukazuje rys. 1, na „stromiźnie” (czyli powyŜej punktu, w którym wy-
kres przestaje być stromy) moŜna wskazać cztery czynniki (jeden bardzo silny 
czynnik i trzy słabsze). W przypadku innych pomiarów wykresy były znacząco 
podobne. RóŜnice dotyczyły większej liczby słabszych czynników. Dlatego teŜ 
konieczne było wykonanie analiz dla róŜnej liczby czynników. Jednak nie było 
podstaw do zmniejszenia liczby czynników do trzech. 

 
 

 

Rys. 1. Wykres osypiska dla sytuacyjnej oceny stresu, mierzonej przed rozpoczęciem 
rehabilitacji (N = 219) 
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Kolejny etap to wybór rotacji. Jak wspomniano wcześniej, prace nad kwe-
stionariuszem ujawniły problem dotyczący związków między podskalami. 
Zwłaszcza w odniesieniu do podskal ZagroŜenie i Krzywda/strata widzimy, Ŝe 
pozycje wchodzące w ich skład mogą tworzyć albo niezaleŜne czynniki, albo 
jeden wspólny, który zawiera pozycje z jednego i z drugiego. Dlatego pojawia 
się pytanie o załoŜenie podstawowe: czy próbując odnaleźć czynniki o charak-
terze ogólniejszym, celem badacza jest opisywanie rzeczywistości takiej, jaka 
ona jest (z jej złoŜonością i wzajemnymi powiązaniami między badanymi ele-
mentami), czy tworzenie czynników, które są niezaleŜne, ale czasami sztuczne 
i uproszczone (Brzeziński, 2003; Zakrzewska, 1994, 1995). Metody analizy 
czynnikowej dają moŜliwość opowiedzenia się za jedną bądź drugą opcją. Wy-
bór rotacji ortogonalnej (Varimax) pozwoli na wyodrębnienie czynników nie-
skorelowanych, czyli niezaleŜnych. Natomiast wybór rotacji ukośnej (Oblimin) 
daje szansę uzyskania czynników skorelowanych, jeśli one takie rzeczywiście 
są, nie wykluczając moŜliwości otrzymania czynników nieskorelowanych. Ma-
jąc na uwadze zarówno rozwaŜania teoretyczne Lazarusa i Folkman, mówiące, 
Ŝe najczęściej w ocenie sytuacji pojawiają się wszystkie te trzy wymiary, z do-
minacją jednego, jak i dostępne dane empiryczne, zdecydowaliśmy o wyborze 
rotacji Oblimin, z ograniczeniem do czterech czynników.  

Rezultaty eksploracyjnych analiz czynnikowych na grupie 219 osób zo-
stały przedstawione w tabeli 1. Mając do dyspozycji wyniki z trzech niezaleŜ-
nych pomiarów (jeden dla oceny dyspozycyjnej i dwa dla sytuacyjnej), przystą-
piono do procedury wyodrębnienie „zbioru pozycji wspólnych” dla danego czyn-
nika, a więc wyodrębnienie tych pozycji kwestionariusza, które w danym 
czynniku we wszystkich pomiarach miały zadowalającą wartość ładunków 
czynnikowych. Wyłonione w eksploracyjnej analizie cztery czynniki zostały 
poddane weryfikacji za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej w grupie 
170 męŜczyzn po zawale serca. Metoda ta pozwala na oszacowanie dobroci 
dopasowania hipotetycznego modelu do danych empirycznych. Tworzenie mo-
delu hipotetycznego odbywa się poprzez nakładanie na model statystyczny 
pewnych ograniczeń. Procedura zatwierdzania modelu polega na „wtłoczeniu” 
danych w ograniczenia narzucone przez model i na ocenie stopnia dopasowa-
nia modelu i danych empirycznych (por. Zakrzewska, 1995, 2005). 

Wyłoniony w analizach eksploracyjnych model czteroczynnikowy był te-
stowany za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej trzykrotnie, tzn. od-
dzielnie dla kaŜdego pomiaru Kwestionariuszem Oceny Stresu1. Rezultaty 
przedstawiono w tabeli 1. W odniesieniu do eksploracyjnej analizy czynniko-
wej dysponujemy ładunkami czynnikowymi wszystkich pozycji, natomiast  
w przypadku analizy konfirmacyjnej podane zostały tylko wartości ścieŜek 
istotnych (poziome kreski oznaczają, Ŝe dana pozycja nie weszła do modelu).  

 
 

                                                 
1 Analizy przeprowadzone zostały przy uŜyciu pakietu statystycznego SPSS 8.0  

i AMOS 3.6 
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Tabela 1.  
Wartości ładunków czynnikowych – rezultaty eksploracyjnych i konfirma-
cyjnych analiz czynnikowych w modelu czteroczynnikowym 

Wartości ładunków czynnikowych 
 
 

Pozycja 
testu 

KOS-Ba 
KOS-A  

Ia 

KOS-A 
IIa 

Średniaa KOS-Bb 
KOS-A  

Ib 
KOS-A 

 IIb 

Czynnik I 

4 
6 
8 
9 

14 
15 
16 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
31 
34 
35 

0,45 
0,59 
0,69 
0,58 
0,52 
0,54 
0,76 
0,73 
0,63 
0,74 
0,58 
0,76 
0,70 
0,79 
0,64 
0,67 
0,66 
0,56 

0,68 
0,73 
0,77 
0,70 
0,69 
0,40 
0,76 
0,78 
0,72 
0,76 
0,44 
0,68 
0,69 
0,64 
0,77 
0,50 
0,64 
0,70 

0,60 
0,70 
0,82 
0,76 
0,77 
0,66 
0,80 
0,82 
0,72 
0,80 
0,57 
0,77 
0,72 
0,77 
0,63 
0,46 
0,70 
0,70 

0,58 
0,67 
0,76 
0,68 
0,66 
0,53 
0,77 
0,78 
0,69 
0,77 
0,53 
0,74 
0,70 
0,72 
0,68 
0,54 
0,67 
0,65 

– 
0,73 
0,79 

– 
– 
– 

0,80 
0,62 

– 
0,76 

– 
0,75 
0,70 
0,65 
0,65 

– 
– 
– 

– 
0,60 
0,68 

– 
– 
– 

0,79 
0,34 

– 
0,76 

– 
0,72 
0,82 
0,72 
0,67 

– 
– 
– 

– 
0,73 
0,78 

– 
– 
– 

0,74 
0,82 

– 
0,70 

– 
0,82 
0,78 
0,77 
0,82 

– 
– 
– 

Czynnik II 

1 
5 
10 
11 
13 
32 
33 

0,75 
0,75 
0,70 
0,66 
0,74 
0,68 
0,68 

0,48 
0,58 
0,61 
0,70 
0,67 
0,66 
0,61 

0,52 
0,64 
0,59 
0,76 
0,77 
0,77 
0,68 

0,58 
0,66 
0,63 
0,71 
0,73 
0,70 
0,66 

0,65 
0,70 

– 
0,64 
0,68 
0,67 

– 

0,83 
0,74 

– 
0,27 
0,60 
0,41 

– 

0,56 
0,71 

– 
0,62 
0,67 
0,49 

– 

Czynnik III 

19 
20 
22 
24 
29 
30 

0,79 
0,54 
0,66 
0,72 
0,77 
0,72 

0,67 
0,50 
0,75 
0,80 
0,75 
0,69 

0,75 
0,46 
0,75 
0,77 
0,68 
0,77 

0,73 
0,47 
0,72 
0,76 
0,73 
0,72 

0,82 
0,81 

– 
0,43 
0,53 
0,66 

0,52 
0,24 

– 
0,82 
0,74 
0,68 

0,66 
0,51 

– 
0,59 
0,65 
0,86 

Czynnik IV 

2 
3 
7 
12 

0,80 
0,73 
0,77 
0,80 

0,79 
0,74 
0,74 
0,79 

0,89 
0,83 
0,65 
0,83 

0,82 
0,77 
0,72 
0,83 

0,78 
0,55 
0,56 
0,63 

0,74 
0,60 
0,67 
0,82 

0,74 
0,72 
0,69 
0,72 

Wskaźniki 
dopaso-
wania 
modelu² 

χ2 

df 
p 

χ2/df 
GFI 

AGFI 
CFI 

RMSEA 

    

226,33 
208 
0,18 
1,08 
0,90 
0,87 
0,99 
0,05 

217,13 
194 
0,12 
1,11 
0,90 
0,86 
0,98 
0,08 

208,93 
185 
0,11 
1,13 
0,91 
0,87 
0,98 
0,07 

KOS-B – dyspozycyjna ocena stresu; KOS-A I – sytuacyjna ocena, pomiar pierwszy; KOS-A II  
– sytuacyjna ocena, pomiar drugi; a – wyniki dotyczące eksploracyjnej analizy czynnikowej  
(N = 219); b – wyniki dotyczące konfirmacyjnej analizy czynnikowej (N = 170) 
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Przyjęto załoŜenie, Ŝe czynniki główne mogą (nie muszą) być ze sobą sko-
relowane (w testowanym modelu załoŜono związki między nimi). Następnie 
eliminowano z modelu te pozycje kwestionariusza, których związki z danym 
czynnikiem były nieistotne statystycznie bądź miały charakter słaby. Ponadto 
opierając się na wartościach wskaźników modyfikacji (modification index), 
dołączano ścieŜki obrazujące zaleŜności korelacyjne pomiędzy resztami regre-
sji. Celem kaŜdej analizy było uzyskanie modelu o najlepszych wskaźnikach 
dopasowania. Najczęściej stosowanym tu kryterium jest test dobroci dopaso-
wania (goodness of fit test), oparty na statystyce χ2. Tak więc pierwszym 
kryterium zaakceptowania modelu była wielkość χ2 (nieistotna statystycznie). 
Jednocześnie musiał byś spełniony warunek, Ŝe stosunek wartości χ2 do liczby 
stopni swobody (df) przyjmował wartości pomiędzy 1 a 2 (por. Arbuckle, 1997). 
Następnie analizowane były pozostałe zalecane w literaturze przedmiotu 
wskaźniki dopasowania, takie jak GFI, AGFI, CFI, dla których poŜądane 
wartości wahają się od 0,90 do 0,99 oraz wskaźnik RMSEA, gdzie wartość 
poniŜej 0,08 wskazuje na zadowalającą dobroć dopasowania modelu (por. 
Arbuckle, 1997).  

Ostatecznym rezultatem analiz było uzyskanie modelu czynnikowego, 
który został potwierdzony we wszystkich trzech konfirmacyjnych analizach 
czynnikowych, tzn. dla KOS-B i dwóch pomiarów KOS-A. JeŜeli pojawiały się 
rozbieŜności dotyczące składu danego czynnika, to podstawą decyzji o pozo-
stawieniu lub usunięciu danej pozycji z modelu były rezultaty uzyskane dla 
KOS-B. Ostateczny skład poszczególnych czynników przedstawiony został  
w tabeli 2. 

 

Tabela 2. 
Pozycje Kwestionariusza Oceny Stresu włączone do poszczególnych czynni-
ków na podstawie trzech niezaleŜnych konfirmacyjnych analiz czynnikowych 

Czynnik I ZagroŜenie 6, 8, 16, 17, 21, 25, 26, 27, 28 

Czynnik II Wyzwanie-aktywność 1, 5, 11, 13, 32 

Czynnik III Wyzwanie-pasywność 19, 20, 24, 29, 30 

Czynnik IV Krzywda/strata 2, 3, 7, 12 

 

Jak wynika z powyŜszego zestawienia, wykonanie konfirmacyjnej analizy 
doprowadziło do redukcji liczby pozycji w poszczególnych czynnikach (w tabeli 
1 pogrubioną czcionką zaznaczono te pozycje, co do których była pełna zbieŜ-
ność w obu badanych grupach). W efekcie KOS zawiera 23 pozycje diagno-
styczne, a pozostałe 12 mają tylko charakter buforowy i nie są uwzględniane 
przy obliczaniu wyników.  
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Prace nad strukturą czynnikową Kwestionariusza Oceny Stresu były 
prowadzone takŜe w innych zespołach badawczych, w innych grupach kli-
nicznych, np. u pacjentów diabetologicznych (Heszen, Gruszczyńska, 2009). 
Autorki, wykorzystując rotację Varimax, uzyskały model trójczynnikowy. 
Czynnik pierwszy, określony przez autorki jako „zagroŜenie/strata”, składa 
się z 10 pozycji (ładunki czynnikowe od 0,72 do 0,80) i zawiera przede 
wszystkim pozycje przypisane ocenie zagroŜenie (nieliczne krzywdzie/stracie). 
Drugi czynnik, określony jako „wyzwanie /aktywność”, składa się z siedmiu 
pozycji (ładunki czynnikowe od 0,53 do 0,73) i charakteryzuje się niemal 
pełnym podobieństwem do poprzednio otrzymanej skali Wyzwanie-aktywność. 
Trzeci czynnik został nazwany „optymizm-pasywność”; składa się z sześciu 
pozycji (ładunki czynnikowe od 0,57 do 0,75), niemal identycznych jak w skali 
Wyzwanie-pasywność. Struktura ta została potwierdzona takŜe u osób po 
zawale serca, badanych przez wspomniane autorki.  

Ostatecznie w pracach nad tym kwestionariuszem przyjęty został model 
czteroczynnikowy – jako najlepiej odzwierciedlający aspekty teoretyczne oraz 
rezultaty empiryczne (struktura czynnikowa) dotyczące oceny stresu. PoniŜej 
przedstawione zostały wyniki dotyczące podskal kwestionariusza, uzyskane  
w opisanej juŜ wcześniej grupie 219 pacjentów po zawale serca (85 kobiet i 134 
męŜczyzn). 

Statystyki opisowe KOS 

W tabeli 3 i 4 przedstawione zostały statystyki opisowe uzyskane dla całej 
próby (N = 219) wraz z informacjami o cechach rozkładów wyników (skośność, 
kurtoza, statystyka Z testu Kołmogorowa-Smirnowa), odpowiednio dla oceny 
sytuacyjnej i oceny dyspozycyjnej. 
 

Tabela 3. 
Statystyki opisowe dla podskal oceny sytuacyjnej KOS (N = 219) 

Nazwa podskali 
Liczba 
pozycji 

Min. Max. M SD Skosność Kutroza Z (p) 

ZagroŜenie 

Krzywda/strata 

Wyzwanie-aktywność 

Wyzwanie-pasywność 

9 

4 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

27 

12 

15 

12 

15,48 

6,14 

8,53 

3,61 

6,51 

2,96 

2,90 

2,81 

-0,08 

-0,11 

-0,16 

-0,58 

-0,64 

-0,49 

-0,09 

-0,41 

1,17 

1,62** 

1,16 

  1,86* 

**p<0,01; *p<0,05 
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Tabela 4. 
Statystyki opisowe dla podskal oceny dyspozycyjnej KOS (N = 219) 

Podskala 
Liczba 
pozycji 

Min. Max. M SD Skosność Kutroza Z (p) 

ZagroŜenie 

Krzywda/strata 

Wyzwanie-aktywność 

Wyzwanie-pasywność 

9 

4 

5 

5 

0 

0 

2 

0 

26 

12 

15 

13 

10,38 

05,51 

07,71 

05,59 

5,33 

2,51 

2,75 

2,61 

-0,21 

-0,03 

-0,17 

-0,04 

-0,01 

-0,15 

-0,11 

-0,20 

0,86** 

1,71** 

2,02** 

1,74** 

**p<0,01 
 

Warto zauwaŜyć, Ŝe w przypadku sytuacyjnej i dyspozycyjnej oceny o cha-
rakterze Krzywda/strata i Wyzwanie-pasywność, rozkłady wyników odbiegają 
od normalnego; podobnie jest w przypadku oceny dyspozycyjnej Wyzwanie-
aktywność.  

Interkorelacje skal KOS 

W tabeli 5 przedstawione są korelacje (r Pearsona) między podskalami kwe-
stionariusza, oddzielnie dla oceny sytuacyjnej i dyspozycyjnej. 
 

Tabela 5. 
Związki między podskalami KOS (N = 219) 

Ocena sytuacyjna Ocena dyspozycyjna 
Podskala 

1 2 3 1 2 3 

1. ZagroŜenie 

2. Krzywda/strata 

3. Wyzwanie-aktywność 

4. Wyzwanie-pasywność 

– 

-0,42** 

-0,06** 

-0,28** 

– 

– 

-0,06 

-0,17 

– 

– 

– 

0,29** 

– 

-0,55** 

-0,20** 

-0,10** 

– 

– 

-0,19** 

-0,19** 

– 

– 

– 

 0,34** 

 

Przedstawione w tabeli 5 interkorelacje między podskalami KOS wska-
zują na istnienie umiarkowanej korelacji dodatniej między podskalami Zagro-
Ŝenie i Krzywda/strata zarówno w ocenie dyspozycyjnej, jak i sytuacyjnej. Jest 
to zgodne z przyjętymi i omówionymi wcześniej kryteriami wyłaniania czyn-
ników ogólniejszych. Ponadto istnieje słaby związek między Wyzwaniem-ak-
tywność i Wyzwaniem-pasywność. Jest to równieŜ zgodne z załoŜeniami defi-
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nicyjnymi, gdyŜ mimo prawdopodobnych róŜnic o charakterze funkcjonalnym, 
istnieją teŜ pewne podobieństwa między tymi kategoriami (w obu przypad-
kach sytuacja stresowa postrzegana jest jako „pozytywna”). Jak widać, korela-
cje między podskalami KOS nie są silne, jednak naleŜy pamiętać, Ŝe nie są one 
niezaleŜne. 

Wskaźniki rzetelno ści 

Rzetelność kwestionariusza była określana przy uŜyciu następujących metod: 
zgodności wewnętrznej α Cronbacha i podziału połówkowego Guttmana (Cron-
bach, 2005; Ferguson, Takane, 1997). Wartości tych współczynników uzyska-
ne w badanej grupie przedstawiono w tabeli 6.  
 

Tabela 6. 
Wartości współczynników α Cronbacha oraz Guttmana dla poszczególnych 
podskal oceny sytuacyjnej i dyspozycyjnej (N = 219) 

Ocena sytuacyjna Ocena dyspozycyjna 
Podskala 

α Cronbacha Guttman α Cronbacha Guttman 

ZagroŜenie 

Krzywda/strata 

Wyzwanie-aktywność 

Wyzwanie-pasywność 

0,90 

0,80 

0,71 

0,76 

0,83 

0,78 

0,65 

0,72 

0,90 

0,84 

0,81 

0,79 

0,87 

0,79 

0,74 

0,74 

 

Zaprezentowane współczynniki rzetelności są dość wysokie lub wysokie, co 
wskazuje na zadowalającą spójność analizowanych podskal KOS. 
 

Wskaźniki trafno ści 

Jak opisano poprzednio, podstawowym kryterium opracowywania kwestiona-
riusza było zachowanie spójności teoretycznej. Dlatego teŜ przygotowane 
stwierdzenia opisujące sytuacje stresowe miały w jak największym stopniu 
być zgodne z załoŜeniami definicyjnymi. Drugi waŜny element to wykorzy-
stanie opinii niezaleŜnych ekspertów, czyli piętnastu sędziów kompetentnych, 
którzy wtórnie przyporządkowywali stwierdzenia do poszczególnych podskal. 
Ich odpowiedzi analizowane były jakościowo. 

Natomiast empirycznie trafność testu była ustalana na podstawie (opisa-
nych wcześniej) trafności czynnikowej oraz trafności kryterialnej (diagnostycz-
nej) wyodrębnionych podskal w oparciu o analizę współczynników korelacji 
KOS z innymi miarami właściwości psychologicznych (Brzeziński, 2003). Mi-
mo świadomości braków tej ostatniej metody, jako kryterium przyjęto wyniki 
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w innych testach psychologicznych, gdyŜ trudno byłoby tu znaleźć odpowied-
nie kryteria zewnętrzne. Szczegółowa analiza tych związków pozwala na 
określenie aspektu zbieŜnego i róŜnicowego trafności. W przypadku oceny sy-
tuacyjnej sprawdzano jej związki ze stanem emocjonalnym, mierzonym za po-
mocą Profilu Nastroju (POMS), w adaptacji Dudka i Koniarka (1987), oraz In-
wentarza Stanu Emocjonalnego Spielbergera (SPI), w adaptacji Spielbergera  
i Wrześniewskiego (Wrześniewski, 1984). Dane te przedstawiono w tabeli 7. 
Zgodnie z definicjami poszczególnych wymiarów KOS oczekiwano, Ŝe ocena 
ZagroŜenie będzie najsilniej i dodatnio korelowała z stanem lęku, napięciem-
niepokojem oraz zmieszaniem-zakłopotaniem. W przypadku oceny Krzywda/ 
strata przewidywano związki dodatnie z takim emocjami, jak depresja- 
-przygnębienie i zmęczenie-znuŜenia, a ujemne związki z wigorem-aktywnoś-
cią i stanem ciekawości. W obu przypadkach spodziewano się takŜe zaleŜności 
ze stanem gniewu i wrogością-złością. Wydaje się, Ŝe zarówno Wyzwanie- 
-aktywność, jak i Wyzwanie-pasywność powinny dodatnio wiązać się z wigo-
rem-aktywnością – jako naturalnym przejawem stanu pozytywnego. Jednak 
trudno było przewidywać zaleŜności między tymi rodzajami ocen a pozosta-
łymi emocjami. Wiadomo jednak, Ŝe oczekiwane były róŜnice w charakterze 
tych zaleŜności.  

 

Tabela 7. 
Skale KOS do oceny sytuacyjnej a miary stanu emocjonalnego (POMS i SPI) 
(N = 219) 

Skala ZagroŜenie Krzywda/strata Wyzwanie-A Wyzwanie-P 

Profil Nastroju (POMS) 

Napięcie-niepokój 

Depresja-przygnębienie 

Wrogość-złość 

Wigor-aktywność 

Zmęczenie-znuŜenie 

Zmieszanie-zakłopotanie 

-0,39** 

-0,46** 

-0,25** 

-0,23** 

-0,29** 

-0,35** 

-0,26** 

-0,31** 

-0,19** 

-0,24** 

-0,17** 

-0,22** 

-0,23** 

-0,23** 

-0,11** 

-0,30** 

-0,21** 

-0,33** 

-0,09** 

-0,09** 

-0,05** 

-0,27** 

-0,11** 

-0,13** 

Inwentarz Stanu Emocjonalnego (SPI) 

Lęk-stan 

Ciekawość-stan 

Gniew-stan 

-0,39** 

-0,04** 

-0,20** 

-0,24** 

-0,07** 

-0,17** 

-0,25** 

-0,22** 

-0,08** 

-0,14* 

-0,16** 

-0,08** 

Wyzwanie-A – wyzwanie-aktywność; Wyzwanie-P – wyzwanie-pasywność 
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Analiza korelacji zamieszczonych w tabeli 7 w znacznym stopniu potwier-
dza przewidywane związki między poszczególnymi rodzajami oceny a towa-
rzyszącymi im emocjami. Korelacje dotyczące ocen ZagroŜenie i Krzywda/  
strata są bardzo podobne, co jest z pewnością odzwierciedleniem ich wzajem-
nych powiązań. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, Ŝe obydwa rodzaje wy-
zwania róŜnią się między sobą charakterem zaleŜności z emocjami negatyw-
nymi, zwłaszcza tymi badanymi za pomocą POMS.  

W przypadku oceny dyspozycyjnej sprawdzano jej związki z innymi pre-
dyspozycjami osobowościowymi, mierzonymi za pomocą Kwestionariusza Oso-
bowości Costy i McCrae (NEO-FFI), w adaptacji Szczepaniaka i współauto-
rów (Zawadzki i in., 1998), Inwentarza Cech Osobowości Spielbergera (TPI),  
w adaptacji Spielbergera i Wrześniewskiego (Wrześniewski, 1984), oraz Testu 
Orientacji śyciowej Scheiera i współautorów (LOT-R), w adaptacji Juczyń-
skiego (2001). Wyniki przedstawia tabela 8. 
 

Tabela 8. 
Skale KOS do oceny dyspozycyjnej a miary predyspozycji osobowościowych 
(N = 219) 

Skala ZagroŜenie Krzywda/strata Wyzwanie-A Wyzwanie-P 

Kwestionariusza Osobowości (NEO-FFI) 

Neurotyczność 

Ekstrawersja 

-0,50** 

-0,12** 

-0,51** 

-0,19** 

-0,39** 

--0,36**- 

-0,12** 

-    0,19**** 

Otwartość na 
doświadczenie 

-0,22**- -0,17** -0,09** -0,01** 

Ugodowość 

Sumienność 

 0,02** 

-0,06** 

-0,07** 

-0,05** 

 0,12** 

-0,26** 

-0,01** 

 0,10** 

Inwentarz Cech Osobowości (TPI) 

Lęk-cecha 

Ciekawość-cecha 

Gniew-cecha 

-0,49** 

-0,09** 

-0,35** 

-0,51** 

-0,03** 

-0,38** 

-0,34** 

-0,39** 

-0,09** 

-0,19** 

-0,08** 

-0,03** 

Test Orientacji śyciowej (LOT-R) 

Optymizm -0,18** -0,21** -0,29** -0,08** 

Wyzwanie-A – wyzwanie-aktywność; Wyzwanie-P – wyzwanie-pasywność 
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Miary predyspozycji osobowościowych były tak dobrane, aby w jak naj-
większym stopniu dotyczyły dyspozycji do postrzegania i interpretowania na-
potykanych sytuacji i / lub tendencji do doświadczania określonych emocji. 
Obserwujemy więc dodatnie korelacje oceny ZagroŜenia z neurotycznością, 
lękiem-cechą oraz gniewem-cechą, natomiast negatywne – z otwartością na 
doświadczenie i optymizmem. Bardzo podobne związki odnotowano dla oceny 
Krzywda/strata. ZauwaŜmy, Ŝe podobny wzorzec zaleŜności wystąpił w tych 
podskalach oceny sytuacyjnej. Wydaje się, Ŝe cennym uzupełnieniem powyŜ-
szych analiz byłoby sprawdzenie związków oceny Krzywda/strata z depresyj-
nością lub depresją-cechą. Ciekawe zaleŜności uzyskano takŜe odnośnie do 
ocen o charakterze wyzwania. Obok pewnych podobieństw (dodatnie korelacje 
z ekstrawersją i ujemne z lękiem-cechą, jednak o róŜnym nasileniu) obserwu-
jemy znaczące róŜnice. Dyspozycyjna ocena Wyzwanie-aktywność koreluje 
dodatnio z ciekawością-cechą, optymizmem oraz sumiennością (tu być moŜe 
odzwierciedlony jest ten charakterystyczny aspekt działania) oraz ujemnie  
z neurotycznością i lękiem-cechą (ponownie róŜnica dotycząca emocji negatyw-
nych).  

Warto dodać, Ŝe wyniki Kwestionariusza Oceny Stresu (ocena dyspozycyj-
na) nie korelują z poziomem aprobaty społecznej, mierzonej Kwestionariu-
szem Aprobaty Społecznej Drwala i Wilczyńskiej (1980) – wartości współczyn-
ników są nieistotne statystycznie i bliskie zera. 

Nie ulega wątpliwości, Ŝe powyŜszy materiał dostarcza jedynie częścio-
wych danych do oceny trafności tego narzędzia i wskazane są dalsze prace nad 
tym zagadnieniem. 

CHARAKTERYSTYKA KOS NA PODSTAWIE  
DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ PSYCHOMETRYCZNYCH 

Kwestionariusz Oceny Stresu słuŜy do pomiaru rodzaju i nasilenia oceny sy-
tuacji stresowej nazywanej oceną stresu u osób zdrowych i chorych somatycz-
nie. UmoŜliwia pomiar oceny aktualnej sytuacji stresowej (określanej jako 
sytuacyjna ocena stresu) oraz osobowościowych dyspozycji danej osoby w tym 
zakresie (określanych jako dyspozycyjna ocena stresu). Narzędzie stanowi 
operacjonalizację pojęć wywodzących się z koncepcji stresu i radzenia sobie 
Lazarusa i Folkman oraz interakcyjnego modelu radzenia sobie Wrześ-
niewskiego. 

Opis narz ędzia 

W obecnej postaci kwestionariusz składa się z dwóch części: KOS-A (do bada-
nia oceny sytuacyjnej) i KOS-B (do badania oceny dyspozycyjnej). Obie części 
zawierają ten sam zestaw 35 przymiotnikowych określeń, stosowanych do opi-
su sytuacji stresowej. Wymienione części róŜnią się instrukcją podawaną  
osobom badanym. W instrukcji KOS-A osoby badane są proszone o przypo-
mnienie sobie sytuacji stresowej, która miała miejsce w ciągu ostatniego tygo-
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dnia, i określenie jednym zdaniem, czego to zdarzenie dotyczyło. Druga moŜ-
liwość to wskazanie przez badacza sytuacji, która jest przedmiotem badania  
w danej grupie, z prośbą o odniesienie się do tej sytuacji, np. zawał serca, ju-
trzejszy egzamin itp. Następnie zadaniem osób badanych jest ustosunkowanie 
się do wszystkich stwierdzeń, zamieszczonych po następującym zdaniu: „Ta 
sytuacja była dla mnie:…”. W KOS-B osoby badane proszone są o określenie, 
jak najczęściej (zazwyczaj) spostrzegają róŜne sytuacje stresowe. Lista stwier-
dzeń zamieszczona jest po zdaniu: „Zwykle sytuacja stresowa jest dla mnie:…”. 

W obu częściach osoby badane udzielają odpowiedzi na skali od 0 do 3, 
gdzie: „0” oznacza zdecydowanie nie; „1” – raczej nie; „2” – raczej tak, „3” – zde-
cydowanie tak. 

Sposób badania 

KOS przeznaczony jest do badania młodzieŜy i osób dorosłych, zdrowych lub 
chorych. Badanie moŜe być przeprowadzane indywidualnie lub grupowo.  
W zaleŜności od celu badania, moŜe być wykorzystywana jedna część KOS lub 
jego obie części, przy czym w tym drugim przypadku rekomendowane jest 
rozdzielenie badania zestawem innych kwestionariuszy lub wykonanie drugiej 
części po kilku dniach. Badanie jedną częścią KOS zajmuje około 10 min. 

Obliczanie wyników 

Wyniki obliczane są według klucza, poprzez sumowanie liczby punktów przy-
pisanych do poszczególnych stwierdzeń dla kaŜdej podskali osobno. Pozycje 
tworzące poszczególne podskale są identyczne w KOS-A i KOS-B. Podskala 
ZagroŜenie zawiera 9 pozycji, Krzywda/strata – 4 pozycje, Wyzwanie-aktyw-
ność – 5 pozycji, Wyzwanie-pasywność – 5 pozycji. Pozostałe stwierdzenia 
pełnią funkcję buforową. Im wyŜszy wynik w danej podskali, tym wyŜszy po-
ziom oceny sytuacji stresowej o danym charakterze. 

UWAGI KOŃCOWE 

Przedstawiony materiał stanowi podsumowanie kilku lat pracy nad Kwestio-
nariuszem Oceny Stresu, przygotowanego przez K. Wrześniewskiego, A. Ja-
kubowską-Winecką i D. Włodarczyk. KOS jest pierwszym w Polsce narzę-
dziem pozwalającym na badanie dyspozycyjnej i sytuacyjnej oceny stresu. 
UmoŜliwia znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego jednostka ocenia róŜne 
sytuacje w podobny sposób, a ta sama sytuacja stresowa jest oceniana róŜnie 
przez róŜne osoby. Kwestionariusz ten charakteryzuje się pozytywnymi 
wskaźnikami psychometrycznymi. DuŜym walorem KOS jest osadzenie w po-
znawczej teorii stresu i radzenia sobie. Jednocześnie otrzymane dane pozwa-
lają na istotne uzupełnienie klasycznej koncepcji zaproponowanej przez La-
zurusa i Folkman (1984). Oprócz uwzględnienia wymienionych dwóch aspek-
tów oceny stresu, waŜne ze względów poznawczych jest rozróŜnienie pomiędzy 
dwoma kategoriami oceny wyzwania: Wyzwanie-aktywność i Wyzwanie-pa-
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sywność. Podział ten wprowadzony został na podstawie analiz czynnikowych 
oraz badań empirycznych, które wskazują na róŜną funkcję tych dwóch ro-
dzajów wyzwania (Włodarczyk, Wrześniewski, 2005). Co prawda, dane te 
otrzymano w badaniach z udziałem mało zróŜnicowanych grup osób i po-
trzebne są dalsze weryfikacje, jednak dotychczasowe wyniki są bardzo spójne. 

 Ze względu na to, Ŝe ocena stresu odgrywa kluczową rolę w poznawczej 
teorii radzenia sobie ze stresem, Kwestionariusz Oceny Stresu moŜe mieć 
szerokie zastosowanie w sprawdzaniu szczegółowych hipotez dotyczących tego 
problemu.  
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