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Streszczenie

Artykuł zawiera opis struktury i własności psychometrycznych Inwentarza Źródeł Stre-
su Szkolnego Młodzieży. Określenie własności psychometrycznych skali zostało przeprowa-
dzone poprzez oszacowanie jego rzetelności, trafności oraz mocy dyskryminacyjnej pozycji
testowych. Zbadano 421 uczniów. Wyniki przedstawionych badań wskazują na dobre wskaź-
niki trafności oraz rzetelności narzędzia.
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The Sources of School Stress Inventory;
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Abstract

The paper presents the description of the structure and the psychometric properties of
the Sources of School Stress Inventory. Psychometric properties of the scale were defined
by assessing its reliability, validity and item discrimination power index. The testing covered
421 students. Research findings prove that the scale yields acceptable validity and reliability
scores.
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Kontekst teoretyczny

Termin „stres”, potocznie rozumiany jako ciśnienie, napór lub wysi-
łek, został wprowadzony do psychologii przez fizjologa, a zarazem lekarza
chirurga Hansa Selyego (1979). W ujęciu Selyego „stres jest nieswoistą
reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu żądania” (Selye 1979: 25).
Lazarus i Folkman (1984: 19) określili stres psychiczny jako „szczegól-
ny rodzaj relacji miedzy człowiekiem i otoczeniem, które to otoczenie
człowiek ocenia jako nadwerężające lub przekraczające jego zasoby i za-
grażające jego dobrostanowi”. Lazarus wyróżnił dwa rodzaje „oceny po-
znawczej” (przyjmując założenie, że emocje to rezultat aktywności po-
znawczej): ocenę pierwotną i wtórną. Ocena, czy dany bodziec docierają-
cy do mózgu jest stresorem, czy też nie, stanowi ocenę pierwotną. Zatem
jeżeli bodziec zostanie uznany za stresor, wówczas reakcją organizmu bę-
dzie stan napięcia skutkujący określonymi reakcjami organizmu. Zdaniem
Lazarus i Folkman istotą stresu psychologicznego jest poczucie (świa-
dome lub nie), że znalazł się w niebezpieczeństwie. Innym przykładem
psychologicznej koncepcji stresu jest salutogenetyczna koncepcja Antono-
vsky’ego. Kluczowym pojęciem w koncepcji wyżej wymienionego autora
jest poczucie koherencji rozumiane jako „globalna orientacja człowieka
wyrażająca stopień, w jakim człowiek ten ma dojmujące, trwałe, choć dy-
namiczne poczucie pewności, że (1) bodźce napływające w ciągu życia ze
środowiska wewnętrznego i zewnętrznego mają charakter ustrukturowany,
przewidywalny i wytłumaczalny; (2) dostępne są zasoby, które pozwolą
mu sprostać wymaganiom stawianym przez te bodźce; (3) wymagania te
są dla niego wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania” (Antonovsky
1995: 34). Składnikami koherencji są: poczucie zrozumiałości, poczucie
zaradności oraz poczucie sensowności. Poczucie zrozumiałości odnosi się
do „stopnia, w jakim człowiek spostrzega bodźce, z którymi się styka, na-
pływające ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, jako sensowne
poznawczo, jako informacje uporządkowane, spójne, ustrukturowane i ja-
sne, a nie jako szum — czyli informacje chaotyczne, nieuporządkowane,
losowe, przypadkowe, niewytłumaczalne”. Autor zaznacza, że nie ma mo-
wy o tym, czy dany bodziec jest pożądany, czy też nie. Poczucie zaradno-
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ści jest z kolei definiowane jako „stopień, w jakim człowiek spostrzega
dostępne zasoby jako wystarczające, by sprostać wymogom, jakie stawia-
ją bombardujące go bodźce”. Ostatni ze składników — poczucie sensow-
ności — „to stopień, w jakim człowiek czuje, że życie ma sens z punktu
widzenia emocjonalnego, że przynajmniej część problemów i wymagań,
jakie niesie życie, warta jest wysiłku, poświęcenia i zaangażowania, jest
czymś «mile widzianym», a nie obciążeniem, którym człowiek wolałby
się nie obarczać”. Antonovsky postrzega zdrowie i chorobę na linii kon-
tinuum. Konsekwencją takiego ujęcia jest rezygnacja z dychotomicznego
podziału na ludzi zdrowych bądź chorych, gdyż w rzeczywistości nie ma
w pełni człowieka zdrowego i całkowicie chorego.

Stresor — zdaniem Antonovsky’ego — to „element wprowadzają-
cy do systemu entropię, czyli takie doświadczenie życiowe, którego ce-
chą charakterystyczną jest brak spójności, niedociążenie lub przeciążenie
oraz brak udziału w podejmowaniu decyzji” (1995: 42). Stresory można
podzielić na: stresory przewlekłe (jako zjawisko nasilającego się braku,
okoliczności trwałej straty, chroniczny niedobór zasobów oraz możliwości
pełnienia roli) oraz stresowe zdarzenie życiowe (ważne wydarzenia, które
są ograniczone czasowo i przestrzennie, np. śmierć osoby bliskiej, zwol-
nienie z pracy, rozwód itp.). Wpływ na zdrowie tych sytuacji może być po-
zytywny bądź negatywny i jest zależny od tego, czy poczucie koherencji
jest silne lub słabe (Terelak 2008). Osoba o wysokim poczuciu koherencji
nie odbiera bodźców stresowych jako stresorów, ponadto osoby o wyso-
kim poziomie koherencji rzadziej będą stosować nieefektywny styl radze-
nia sobie, częściej zaś będzie to styl radzenia skoncentrowany na zadaniu.

W koncepcji stresu Strelaua (1982) stres charakteryzują silne emo-
cje o charakterze negatywnym, takie jak: lęk, strach, złość, wrogość, jak
również inne stany, z którymi sprzężone są zmiany fizjologiczne i bio-
chemiczne, przekraczające normalny poziom aktywacji. Zdaniem Strelaua
stres występuje wówczas, kiedy możliwości jednostki stają się niewystar-
czające w stosunku do pojawiających się przed nią wymagań.

Reasumując, źródła stresu rozumiane jako stresory występują we
wszystkich koncepcjach, są jednak różnie rozumiane. W psychologicznej
koncepcji stresu Strelaua (1982) źródłem stresu są wymagania, którym
jednostka nie jest w stanie sprostać. Z kolei wedle koncepcji Folkman i La-
zarus (1984) źródło stresu tkwi w otoczeniu, o ile zostanie ocenione przez
człowieka jako nadwerężające lub przekraczające jego zasoby i zagraża-
jące jego dobrostanowi.
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Terelak (2008), analizując zagadnienie źródeł stresu, doszedł do
wniosku, iż brak jest dogodnego kryterium, wedle którego można byłoby
dokonać podziału źródeł stresu, wobec czego zaproponował, aby uwzględ-
nić naturę czynnika stresowego. Zdaniem tego autora „przez stresor rozu-
mieć będziemy taki element bodźca lub sytuacji, który narusza względną
równowagę pomiędzy podmiotem, a środowiskiem i uruchamia nie tylko
mechanizmy adaptacyjne (regulacji psychicznej) zachowania się człowie-
ka, ale także kreatywne radzenie sobie ze stresem” (Terelak 2008: 104).
Przytoczony sposób definiowania stresora stał się punktem wyjścia dla
klasyfikacji stresorów. Terelak (2008) zaproponował następujący ich po-
dział: stresory fizyczne, biologiczne, psychologiczne i społeczne. W wyżej
wymienionej klasyfikacji wśród fizycznych źródeł stresu zostały uwzględ-
nione: klimatyczne źródła stresu, hałas, wibracje, oświetlenie, promienio-
wanie jonizujące, promieniowanie mikrofalowe, hipoksja, przyspieszenia
oraz nieważkość. Wśród psychologicznych źródeł stresu ten sam autor
wymienia: zakłócenia, zagrożenia, przeciążenia oraz deprywację. Podob-
ną klasyfikację podaje Tomaszewski (1975: 32–34) w ramach omawia-
nia koncepcji sytuacji trudnej, który wymienia z kolei: sytuację deprywa-
cji, przeciążenia, utrudnienia, sytuacje konfliktowe oraz sytuacje zagro-
żenia. Do społecznych (organizacyjnych) źródeł stresu należą: komunika-
cja społeczna, zarządzanie, struktura grupy zadaniowej, restrukturyzacja
grupy zadaniowej, kultura organizacyjna, konflikt ról społecznych, a także
praca.

W okresie dorastania młodzież jest narażona na stresory, które tkwią
w obrębie rodziny, grupy rówieśniczej, problemów osobistych oraz szkoły
(Jelonkiewicz, Kosińska-Dec 2004).

Wyniki badań wskazują, że głównym źródłem stresu młodzieży jest
szkoła (Jelonkiewicz, Kosińska-Dec 2004; Mularska 2001; Pufal-Struzik
1997; Witkin 2000; Talik 2011). Stres szkolny związany jest z problemami
z nauką i organizacją funkcjonowania w szkole, a ponadto z relacjami spo-
łecznymi zarówno z uczniami, jak i z nauczycielami (Elliott, Place 2000;
Jalinik 1995; Obuchowska 1996; Witkin 2000).

S t r e s zw i ą z any z n auk ą

Wśród problemów z nauką autorzy wskazują na specyficzne trudno-
ści w uczeniu się, brak motywacji i zdolności do nauki oraz ich konse-
kwencje, tj. niepowodzenia szkolne (Jastrząb 1997; Maszorek 2000; Woj-
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da 2001), takie jak oceny niedostateczne, a także wyniki poniżej własnych
oczekiwań (Obuchowska 1996).

Stresorami są: zdemaskowanie u uczniów ich nieprzygotowania do
lekcji; spóźnianie się do szkoły (Guszkowska 2003); powtarzanie klasy
(Guszkowska, Gorący, Rychta-Siedlecka 2001; Guszkowska 2003); kla-
sówki (Guszkowska 2003, 2005; Heyne, Rollings 2004; Jalinik 1995;
Mularska 2001; Witkin 2000); nadmierne wymagania ze strony szkoły
oraz rodziny; niewłaściwe reakcje rodziców na szkolne niepowodzenia
dzieci (Studenski 1992); organizacja życia szkolnego; zbyt późne bądź
zbyt wczesne godziny rozpoczynania lub kończenia lekcji (Obuchowska
1996; Pufal-Struzik 1997) czy też zmiana szkoły (Ribner 2005).

S t r e s zw i ą z any z r e l a c j am i

Stresogenne bywają relacje ucznia z nauczycielem, który ośmiesza,
demonstruje władzę, jest bezduszny i niesprawiedliwie ocenia. Badania
Jalinika (1995) ujawniły, że szczególnie stresujący jest kontakt z nauczy-
cielem, który nie lubi swojej pracy.

Wśród relacji z innymi uczniami wyjątkowo stresująca jest niezdrowa
rywalizacja, deprecjonowanie uczniów zdolnych.

Polska szkoła ulega dynamicznym zmianom, które nasiliły się po
1989 r. i trwają do dziś. Zmiany te obejmują organizację procesu naucza-
nia, program nauczania, metody nauczania itp. Przeobrażenia nie pozo-
stają bez znaczenia dla kondycji psychicznej uczniów, za którą odpowiada
również poziom nasilenia stresu u uczniów. Stąd też istnieje konieczność
badań na temat stresu i jego natężenia w szkołach, z wykorzystaniem traf-
nych i rzetelnych narzędzi. Przedstawiany w niniejszym opracowaniu In-
wentarz Źródeł Stresu Szkolnego Młodzieży, w zamierzeniu autorów uj-
mujący psychologiczne źródła stresu oraz jego nasilenia, może być wartą
rozważenia propozycją dla współczesnych badaczy stresu szkolnego.

Historia Inwentarza Źródeł Stresu Szkolnego

Prace nad inwentarzem źródeł stresu zostały rozpoczęte wiosną
2014 r. Na początku wybrano określone ujęcie teoretyczne stresu, czyli
definicję podaną przez Strelaua. W myśl tego ujęcia stres występuje wów-
czas, kiedy możliwości jednostki stają się niewystarczające w stosunku do
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pojawiających się przed nią wymagań (Strelau 1982). Następnie na pod-
stawie przeglądu rezultatów badań na temat stresorów, które są związane
ze szkołą, zostały określone kategorie źródeł stresu szkolnego. Zaliczono
do nich: stres związany z oczekiwaniami osiągnięć szkolnych; stres zwią-
zany z funkcjonowaniem w roli ucznia; stres związany z przemocą; stres
związany z relacjami koleżeńskimi; stres związany z brakiem podmioto-
wego traktowania ze strony rodziców i nauczycieli; stres związany z roz-
mową indywidualną z nauczycielem; stres związany ze zmianą klasy lub
szkoły oraz stres związany z warunkami lokalowymi. Dopiero zatem ma-
jąc zamkniętą pulę kategorii źródeł stresu, przystąpiono do formułowania
pozycji testowych (itemów), które zostały przedstawione w tabeli nr 1.

Po skonstruowaniu puli 58 pozycji testowych przystąpiono do badań
nad właściwościami psychometrycznymi proponowanego narzędzia. Wyj-
ściowe kategorie źródeł stresu zostały określone na podstawie dotychcza-
sowych wyników badań, które ujawniły, że źródłem stresu szkolnego mogą
być problemy z nauką i organizacją życia szkolnego oraz trudności w re-
lacjach społecznych — z nauczycielami oraz z innymi uczniami (Elliott,
Place 2000; Jalinik 1995; Obuchowska 1996; Witkin 2000).

Właściwości psychometryczne

Oszacowano rzetelność, trafność oraz moc dyskryminacyjną pozycji
testowych Inwentarza Źródeł Stresu Szkolnego Młodzieży.

Na r z ęd z i a b ad awcz e

W celu określenia własności psychometrycznych inwentarza zosta-
ły zastosowane oprócz wersji eksperymentalnej Inwentarza Źródeł Stresu
Młodzieży, następujące narzędzia badawcze: (1) Kwestionariusz Poczucia
Koherencji SOC-13M, (2) Skala Odczuwanego Stresu PSS-10. Zastoso-
wanie wyżej wymienionych narzędzi było uzasadnione w kontekście ba-
dania trafności omawianego narzędzia.

Kwe s t i o n a r i u s z p o c zu c i a koh e r e n c j i SOC -13M

W celu określenia trafności kryterialnej inwentarza w jej aspekcie
diagnostycznym posłużono się Kwestionariuszem SOC-13M. Wersja za-
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Tabela 1. Pula 58 pozycji wyjściowych inwentarza

Nr itemu treść itemu
1. Chodzenie do szkoły jest dla mnie stresujące.
2. Częste zwracanie mi uwagi przez nauczyciela jest dla mnie…
3. Przebywanie wśród moich kolegów/koleżanek z klasy jest dla mnie…
4. Wymaganie dobrych wyników w nauce ze strony moich rodziców jest dla

mnie…
5. Przebywanie na korytarzu szkolnym jest dla mnie…
6. Załatwianie spraw osobistych z nauczycielem jest dla mnie…
7. Konieczność wypowiadania się na forum klasy jest dla mnie…
8. Wypytywanie mnie o wyniki w nauce przez rodziców jest dla mnie…
9. Przebywanie na boisku szkolnym jest dla mnie…

10. Agresja ze strony nauczyciela jest dla mnie…
11. Sprawowanie w klasie funkcji gospodarza klasowego byłoby/jest dla mnie…
12. Mówienie rodzicom o moich ocenach jest dla mnie…
13. Korzystanie z ubikacji w szkole jest dla mnie…
14. Proszenie o pomoc nauczyciela w rozwiązaniu trudności osobistych jest dla

mnie…
15. Stosunek moich kolegów i koleżanek do mojego wyglądu jest dla mnie…
16. Ambicje (oczekiwania) moich rodziców co do moich osiągnięć w szkole są dla

mnie…
17. Przebywanie na przerwach w szkole jest dla mnie…
18. Proszenie nauczyciela na forum klasy o wytłumaczenie materiału jest dla

mnie…
19. Nawiązywanie nowych kontaktów w szkole jest dla mnie…
20. Oczekiwanie na powrót rodziców z wywiadówki szkolnej jest dla mnie…
21. Odrabianie prac domowych jest dla mnie…
22. Niesprawiedliwe traktowanie przez nauczycieli jest dla mnie…
23. Praca w grupach podczas lekcji jest dla mnie…
24. Przypominanie mi przez rodziców, że mam się uczyć w domu, jest dla mnie…
25. Oczekiwanie na wywołanie ucznia do odpowiedzi jest dla mnie…
26. Spotykanie nauczycieli poza szkołą jest dla mnie…
27. Sytuacje przemocy fizycznej (np. pobicia, niewłaściwy dotyk) ze strony kole-

gów/koleżanek względem mnie są dla mnie…
28. Brak zainteresowania ze strony rodziców moimi ocenami w szkole jest dla

mnie…
29. Uczenie się do sprawdzianu jest dla mnie…
30. Stosunek nauczycieli do mojej osoby jest dla mnie…
31. Noszenie stroju sportowego na lekcjach WF-u jest dla mnie…
32. Kontrolowanie przez rodziców tego, jak się uczę i zachowuję w szkole, jest dla

mnie…
Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Tabela 1. ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nr itemu treść itemu
33. Nadmierny hałas w szkole jest dla mnie…
34. Wykonywanie zadań przy tablicy jest dla mnie…
35. Sytuacje wymuszania ode mnie pieniędzy w szkole przez innych uczniów są dla

mnie…
36. Brak akceptacji moich wyników w nauce ze strony rodziców jest dla mnie…
37. Rozmowa z dyrektorem szkoły jest dla mnie…
38. Wyrażenie prośby do nauczyciela o powtórkę materiału jest dla mnie…
39. Sytuacje przemocy psychicznej (np. poniżanie, wyśmiewanie, krytykowanie) ze

strony kolegów/koleżanek są dla mnie…
40. Proszenie o pomoc rodziców w odrabianiu lekcji jest dla mnie…
41. Wchodzenie do pokoju nauczycielskiego jest dla mnie…
42. Rozmowa z wychowawcą o moich problemach jest dla mnie…
43. Współzawodnictwo między uczniami, tzw. wyścig szczurów, jest dla mnie…
44. Wymaganie dobrego zachowania w szkole ze strony rodziców jest dla mnie…
45. Przebywanie 45 min na lekcji w sali klasowej jest dla mnie…
46. Załatwianie spraw klasowych z nauczycielem jest dla mnie…
47. Przebieranie się w szatni przed lekcją WF-u jest dla mnie…
48. Rozmowa z rodzicami o szkole jest dla mnie…
49. Pisanie sprawdzianów jest dla mnie…
50. Lekceważenie mojej osoby przez nauczycieli jest dla mnie…
51. Moje niepowodzenia w relacjach z kolegami/koleżankami w szkole są dla

mnie…
52. Przejmowanie się moimi wynikami w nauce przez rodziców jest dla mnie…
53. Moje niepowodzenia szkolne (w nauce) są dla mnie…
54. Nadmierne wymagania nauczycieli danego przedmiotu są dla mnie…
55. Brak akceptacji mojej osoby przez kolegów/koleżanki jest dla mnie…
56. Lekceważenie przez moich rodziców moich potrzeb związanych ze szkołą jest

dla mnie…
57. Pozostanie na drugi rok w tej samej klasie jest dla mnie…
58. Zmiana szkoły jest dla mnie…

Źródło: badania własne.

stosowana w niniejszych badaniach jest adaptacją kwestionariusza Anto-
novsky’ego (1995) opartą m.in. na polskiej wersji skali SOC-29. Autorami
adaptacji są Zwoliński, Jelonkiewicz i Kosińska-Dec (2001). Badania wy-
kazały, że skala SOC-13M charakteryzowała się dobrą i niemal identycz-
ną zgodnością wewnętrzną (α Cronbacha = 0,80), stabilność bezwzględna
r = 0,61, p < 0,001, w odstępie 1–1,5 roku. Argumentem przemawiającym
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za zastosowaniem skali poczucia koherencji SOC-13M w badaniu trafno-
ści kryterialnej inwentarza było przyjęcie założenia, że zgodnie z teorią
Antonovsky’ego (1995) osoba charakteryzująca się wysokim poczuciem
koherencji nie odbiera bodźców stresowych jako stresorów — powinna
zatem wystąpić ujemna korelacja między koherencją, a źródłami odczu-
wanego stresu. Ponadto skala SOC-13M cechuje się akceptowalnymi wła-
ściwościami psychometrycznymi.

Sk a l a Odc zu waneg o S t r e s u PS S -10

Skala Odczuwanego Stresu (Percevied Stress Scale) została opra-
cowana przez Cohena i współpracowników (1983). Za bazę teoretycz-
ną narzędzia przyjęto transakcyjną koncepcję stresu Lazarusa i Folkman
(1984), w której kluczową rolę odgrywa subiektywna ocena doświadcza-
nych wydarzeń. Autorami polskiej adaptacji skali są Juczyński i Ogińska-
-Bulik (2009). Polska wersja zawiera 10 pytań, które dotyczą różnych su-
biektywnych odczuć związanych ze zdarzeniami osobistymi, zachowania-
mi i sposobami radzenia sobie.

Rzetelność skali oszacowano za pomocą zgodności wewnętrznej
oraz stabilności bezwzględnej. Współczynnik zgodności wewnętrznej wy-
niósł 0,86, współczynnik stabilności bezwzględnej zaś wyniósł 0,90 (ba-
danie po upływie 2 dni) oraz 0,72 (badanie po upływie 4 tygodni).

B ad an a g r up a

Grupa, która została poddana badaniom, liczyła 421 uczniów. 261
z nich stanowiły dziewczęta, 160 — chłopcy. W poniższej tabeli znajdują
się szczegółowe dane charakteryzujące grupę, która wzięła udział w ba-
daniach.

W badanej grupie średnia wieku wyniosła nieco ponad 17 lat; naj-
większą grupę stanowią uczniowie pochodzący z miast liczących do
50 000 mieszkańców. Blisko 51% uczniów uczęszcza do klas o profi-
lu humanistycznym, około 49% uczniów uczy się zaś w klasach o pro-
filu ścisłym. Ponadto blisko 40% uczniów badanej grupy uczęszcza do
XXVII Liceum Ogólnokształcącego im J. Dąbrowskiego w Warszawie,
około 33% uczniów to uczniowie Liceum Ogólnokształcące w Elblągu,
blisko 29% uczy się zaś w I Liceum Ogólnokształcącym im S. Wyspiań-
skiego w Mławie.
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Tabela 2. Charakterystyka badanej grupy

Zmienne N %
płeć %
dziewczęta 261 62
chłopcy 160 38
wiek w latach (M/SD) 17,4 ± 0,58
miejsce zamieszkania %
wieś 98 23,3
miasto do 50 000 mieszkańców 149 35,4
miasto od 50 001 do 150 000 94 22,3
miasto powyżej 150 000 80 19
profil klasy %
humanistyczny 213 50,6
nauki ścisłe 208 49,4
szkoła %
XXVII Liceum Ogólnokształcące im J. Dąbrowskiego w Warszawie 162 38,5
Liceum Ogólnokształcące w Elblągu 138 32,8
I Liceum Ogólnokształcące im S. Wyspiańskiego w Mławie 121 28,7

Źródło: badania własne.

Poniżej przedstawiono statystyki opisowe dla każdej pozycji, które
ostatecznie weszły w skład inwentarza.

Moc dyskryminacyjna pozycji Inwentarza

„Moc dyskryminacyjna danej pozycji danego testu mówi nam o tym,
w jakim stopniu różnicuje ona daną populację pod względem cechy
(zmiennej), której dotyczy” (Brzeziński 1999: 507).

Respondent dokonuje oceny na czterostopniowej skali pomiarowej
(słabo stresujące, średnio stresujące, mocno stresujące i bardzo mocno
stresujące) i z tego względu przed obliczeniem współczynników mocy
dyskryminacyjnej należało sprowadzić czterostopniową skalę pomiarową
do postaci dychotomicznej (stresujące/niestresujące), co zostało zrealizo-
wane przy zastosowaniu reguły Edwardsa-Kilpatricka. Następnie zastoso-
wano współczynnik korelacji punktowo-czteropolowej φ. Uporządkowa-
no osoby badane pod względem ogólnego wyniku uzyskanego w inwen-
tarzu — od najwyższego do najniższego, a następnie wyodrębniono dwie
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Tabela 3. Średnie, odchylenia standardowe, skośność, kurtoza, wynik maksymalny
i minimalny dla poszczególnych pozycji inwentarza

item M SD Skośność Kurtoza Minimum Maksimum
2 1,3 1,22 0,32 −1,08 0 4
3 0,3 0,79 2,54 6,3 0 4
4 1,0 1,23 0,88 −0,5 0 4
6 0,9 1,14 1,13 0,27 0 4
7 1,15 1,25 0,76 −0,59 0 4
8 0,6 1,00 1,69 2,17 0 4

10 1,2 1,39 0,71 −0,96 0 4
12 0,62 1,11 2,33 8,35 0 4
15 0,62 1,13 2,38 8,19 0 4
16 1,0 1,17 0,90 −0,26 0 4
19 0,9 1,23 1,15 0,11 0 4
20 0,6 1,15 1,81 2,1 0 4
22 1,3 1,31 0,53 −0,94 0 4
25 2,6 1,27 −0,67 −0,49 0 4
27 0,7 1,26 1,44 0,62 0 4
29 0,9 1,13 0,94 −0,16 0 4
34 1,3 1,26 0,57 −0,79 0 4
35 0,5 1,12 2,18 3,43 0 4
39 0,9 1,34 1,18 −0,13 0 4
41 0,7 1,0 1,50 1,59 0 4
42 0,8 1,24 1,36 0,57 0 4
43 0,6 1,11 1,67 1,72 0 4
49 1,5 1,31 0,29 −1,05 0 4
50 0,8 1,14 1,24 0,45 0 4
51 1,0 1,27 0,88 −0,49 0 4
53 1,7 1,41 0,13 −1,29 0 4
54 1,3 1,34 0,56 −1,06 0 4
55 0,9 1,37 1,15 −0,18 0 4
57 1,6 1,85 0,34 −1,79 0 4
58 1,1 1,53 0,88 −0,9 0 4

Źródło: badania własne.

równoliczne grupy (27% dolnej i 27% górnej), które zostały poddane ana-
lizie.

Poniższa tabela przedstawia współczynniki mocy dyskryminacyjnej
φ wszystkich pozycji testowych.
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Tabela 4. Współczynniki mocy dyskryminacyjnej φ pozycji testowych
Inwentarza Źródeł Stresu Szkolnego Młodzieży

L.p. item φ
1. 3 0,354
2. 4 0,364
3. 5 0,317
4. 6 0,377
5. 7 0,299
6. 8 0,325
7. 10 0,409
8. 12 0,344
9. 15 0,389

10. 16 0,395
11. 19 0,439
12. 20 0,304
13. 22 0,383
14. 25 0,374
15. 27 0,325
16. 29 0,355
17. 34 0,363
18. 35 0,312
19. 39 0,490
20. 41 0,334
21. 42 0,396
22. 43 0,393
23. 49 0,436
24. 50 0,436
25. 51 0,541
26. 53 0,547
27. 54 0,465
28. 55 0,547
29. 57 0,309
30. 58 0,355

Źródło: badania własne.

Na poziomie α = 0,05 wartości krytyczne współczynnika korelacji
punktowo-czteropolowej wynoszą dla liczebności grup: 25, 50, 100, 200
odpowiednio 0,39; 0,28; 0,20 oraz 0,14 (Brzeziński 1999: 508). Wyso-
kie wartości współczynników mocy dyskryminacyjnej uzyskały zatem
wszystkie pozycje.
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Rzetelność

Rzetelność Inwentarza Źródeł Stresu została oszacowana przy zasto-
sowaniu metody połówkowej, a także poprzez zbadanie jego zgodności
wewnętrznej.

Zgodno ś ć we wnę t r z n a

Zgodność wewnętrzna „służy do badania rzetelności pomiaru testem
oraz wskazuje na stopień, w jakim pozycje testowe odnoszą się do tego
samego konstruktu” (Jankowski, Zajenkowski 2009: 96). Współczynnik
zgodności wewnętrznej dla całego narzędzia wyniósł 0,86, co pozwala
stwierdzić, że omawiane narzędzie badawcze jest rzetelne.

Analizując wartości współczynników alfa Cronbacha dla całego in-
wentarza po usunięciu pozycji, należy powiedzieć, że w zasadzie we
wszystkich przypadkach usunięcie danej pozycji praktycznie nie zmienia
wartości współczynnika dla całego inwentarza, w równym stopniu więc są
one ważne dla całego narzędzia.

Reasumując, należy powiedzieć, że wartości współczynników al-
fa Cronbacha dla omawianego narzędzia można uznać za zadowalające.
Wniosek ten dotyczy zarówno wartości współczynników dla całej skali,
jak i podskal wyodrębnionych dzięki zastosowaniu analizy czynnikowej,
tj. podskal nr: 1, 2, 3, 5, 7 oraz 9. Z pewną ostrożnością należy podejść
do wyników uzyskanych dla podskal nr 4, 6 oraz podskali nr 8, gdyż war-
tości współczynników alfa Cronbacha są w tym przypadku nieco niższe
od progu 0,7. Niewątpliwie przyczyną tego stanu rzeczy może być mała
liczba itemów w obrębie każdego z trzech wyżej wymienionych czynni-
ków.

Me t od a po ł ó wkowa

Rzetelność Inwentarza zbadana przy zastosowaniu metody po-
łówkowej wyniosła 0,76 (współczynnik Spearmana-Browna). Korelacja
międzypołówkowa jako współczynnik korelacji Pearsona między wy-
odrębnionymi połowami testu wyniósł 0,62. Rzetelność można więc
uznać za zadowalającą, mimo że jej wartość jest niewiele niższa
od 0,7.
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Tabela 5. Wartości średnie, odchylenia standardowe, średnie skali po usunięciu pozycji,
wariancje skali po usunięciu pozycji oraz alfa Cronbacha po usunięciu pozycji

item M SD
średnia skali
po usunięciu

pozycji

wariancja
skali po

usunięciu
pozycji

alfa
Cronbacha po

usunięciu
pozycji

2 1,37 1,225 29,31 268,528 0,861
3 0,35 0,790 30,33 277,039 0,863
4 0,99 1,230 29,69 269,987 0,862
6 0,88 1,140 29,80 270,892 0,862
7 1,15 1,252 29,53 272,269 0,864
8 0,60 0,987 30,08 274,965 0,863

10 1,19 1,391 29,49 265,141 0,860
12 0,62 1,112 30,06 272,763 0,863
15 0,62 1,130 30,05 271,057 0,862
16 0,98 1,169 29,70 269,897 0,861
19 0,90 1,231 29,78 267,271 0,860
20 0,62 1,152 30,06 273,570 0,864
22 1,32 1,311 29,36 267,936 0,861
25 2,63 1,269 28,05 268,802 0,862
27 0,75 1,263 29,93 271,043 0,863
29 0,95 1,135 29,73 271,756 0,862
34 1,30 1,258 29,38 269,746 0,862
35 0,49 1,120 30,19 273,332 0,863
39 0,86 1,336 29,81 263,442 0,859
41 0,67 0,997 30,01 274,493 0,863
42 0,81 1,243 29,87 268,422 0,861
43 0,64 1,115 30,04 270,530 0,861
49 1,53 1,308 29,15 265,831 0,860
50 0,78 1,138 29,90 268,725 0,860
51 1,03 1,270 29,65 262,542 0,857
53 1,70 1,408 28,98 259,864 0,857
54 1,28 1,343 29,40 264,594 0,860
55 0,93 1,374 29,75 260,339 0,857
57 1,63 1,850 29,05 264,014 0,866
58 1,11 1,527 29,57 266,393 0,863

Źródło: badania własne.
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Tabela 6. Wartości współczynników alfa Cronbacha dla wszystkich podskal

Podskala alfa Cronbacha
podskala 1 Stres związany z brakiem powodzenia w relacjach rówieśni-

czych 0,73
podskala 2 Stres związany z oczekiwaniem dobrych wyników przez ro-

dziców 0,85
podskala 3 Stres związany z przemocą wobec mojej osoby ze strony ró-

wieśników 0,74
podskala 4 Stres związany z brakiem akceptacji wyglądu przez rówie-

śników 0,50
podskala 5 Stres związany z aktywnością na lekcjach i w szkole 0,68
podskala 6 Stres związany z niekorzystnymi postawami nauczyciela wo-

bec mojej osoby 0,57
podskala 7 Stres związany ze zmianą środowiska szkolnego 0,67
podskala 8 Stres związany z kontaktami z nauczycielami 0,57
podskala 9 Stres związany z presją osiągnięć 0,72

Źródło: badania własne.

Trafność

Oszacowano trafność treściową, trafność teoretyczną oraz trafność
kryterialną omawianego narzędzia.

T r a f n o ś ć t r e ś c i o wa

Trafność treściowa omawianego narzędzia została oszacowana me-
todą Lawshego (1975), polegającą na przedstawieniu ekspertom uniwer-
sum. Są oni proszeni o wyrażenie swojej opinii na temat każdej pozycji
inwentarza. Osoba oceniająca ma do dyspozycji trzy rodzaje odpowiedzi:
pozycja ma zasadnicze znaczenie; pozycja jest użyteczna, jednak nie ma
zasadniczego znaczenia oraz pozycja nie powinna znaleźć się w obrębie
testu (Hornowska 2010). Jeśli więcej niż połowa osób uzna pozycję za
istotną dla testu, wówczas można przyjąć, iż pozycja ta jest trafna treścio-
wo (Lawshe 1975). Wyżej wymieniony autor zaproponował współczynnik
trafności treściowej CVR (content validity ratio). Szerzej na ten temat pi-
sze Hornowska (2010). Konstruując niniejsze narzędzie badawcze, przyję-
to definicję stresu zaproponowaną przez Strelaua, a także psychologiczne
rozumienie źródeł stresu.
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Grupie 10 studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w War-
szawie została przedstawiona koncepcja stresu Strelaua. Następnie zostali
oni poproszeni o ocenę każdej z pozycji skali, na ile ma ona zasadnicze
znaczenie dla narzędzia i jest zgodna z podanym uniwersum.

Lawshe (1975, za: Hornowska 2010) podaje, że w przypadku grupy
10 sędziów minimalna wartość współczynnika trafności treściowej CVR
powinna wynosić 0,6. Pozycje nr 5, 9, 13, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 36,
38, 40, 44, 45, 48, 52 ze względu na niespełnienie tego warunku zostały
usunięte ze skali.

T r a f no ś ć t e o r e t y c zn a

Chcąc określić trafność teoretyczną, przeprowadzono eksploracyjną
analizę czynnikową na próbie 421 osób. W analizie czynnikowej wykorzy-
stano metodę głównych składowych z rotacją ukośną Oblimin. Zaletą tej
metody jest brak założenia korelacji zerowej między czynnikami, ponadto
jej zastosowanie umożliwia obliczenie wartości korelacji między czynni-
kami.

Początkowo zidentyfikowano 9 czynników, które łącznie tłumaczyły
55,6% wariancji. W przypadku 7 pozycji (1, 11, 17, 18, 37, 47, 56) pro-
cent zmienności po wyodrębnieniu był poniżej 0,5, toteż usunięto je z listy
zmiennych i ponownie wykonano analizę, która także ujawniła istnienie
9 czynników (na podstawie kryterium Kaisera) tłumaczących 61,1% wa-
riancji całkowitej.

Pozycja nr 33 została usunięta ze względu na brak korelacji z inny-
mi pozycjami. Następnie ponownie przeprowadzono analizę czynnikową.
Zasoby zmienności wspólnej pozycji po wyodrębnieniu zostały przedsta-
wione w poniższej tabeli.

Wartość Miary Adekwatności Doboru Próby Kaisera-Mayera-Olkina
wyniosła 0,82, wynik testu Bartletta okazał się zaś statystycznie istotny, co
oznacza, że między zmiennymi są istotne korelacje χ2 = 4067,1; df = 465;
p < 0,0001.

W poniższej tabeli został przedstawiony całkowity procent wyjaśnio-
nej wariancji. Okazało się, że całkowity procent wyjaśnionej przez 9 wy-
odrębnionych czynników wariancji wyniósł 62,2%.

W skład czynnika pierwszego weszły dwie pozycje inwentarza:
• Moje niepowodzenia w relacjach z kolegami/koleżankami w szkole

(nr 51);
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Tabela 7. Wartości współczynników trafności treściowej (CVR) wszystkich pozycji skali

Nr
itemu treść itemu

Współ-
czynnik
CVR

1. Chodzenie do szkoły jest dla mnie stresujące. 0,6
2. Częste zwracanie mi uwagi przez nauczyciela jest dla mnie… 0,8
3. Przebywanie wśród moich kolegów/koleżanek z klasy jest dla mnie… 0,6
4. Wymaganie dobrych wyników w nauce ze strony moich rodziców jest dla

mnie…
1,0

5. Przebywanie na korytarzu szkolnym jest dla mnie… 0,0
6. Załatwianie spraw osobistych z nauczycielem jest dla mnie… 0,6
7. Konieczność wypowiadania się na forum klasy jest dla mnie… 1,0
8. Wypytywanie mnie o wyniki w nauce przez rodziców jest dla mnie… 0,4
9. Przebywanie na boisku szkolnym jest dla mnie… −0,04

10. Agresja ze strony nauczyciela jest dla mnie… 0,6
11. Sprawowanie w klasie funkcji gospodarza klasowego byłoby/jest dla mnie… 0,6
12. Mówienie rodzicom o moich ocenach jest dla mnie… 0,4
13. Korzystanie z ubikacji w szkole jest dla mnie… 0,0
14. Proszenie o pomoc nauczyciela w rozwiązaniu trudności osobistych jest dla

mnie…
0,6

15. Stosunek moich kolegów i koleżanek do mojego wyglądu jest dla mnie… 0,6
16. Ambicje (oczekiwania) moich rodziców co do moich osiągnięć w szkole są

dla mnie…
0,6

17. Przebywanie na przerwach w szkole jest dla mnie… 0,6
18. Proszenie nauczyciela na forum klasy o wytłumaczenie materiału jest dla

mnie…
0,8

19. Nawiązywanie nowych kontaktów w szkole jest dla mnie… 0,8
20. Oczekiwanie na powrót rodziców z wywiadówki szkolnej jest dla mnie… 0,6
21. Odrabianie prac domowych jest dla mnie… −0,2
22. Niesprawiedliwe traktowanie przez nauczycieli jest dla mnie… 0,6
23. Praca w grupach podczas lekcji jest dla mnie… 0,0
24. Przypominanie mi przez rodziców, że mam się uczyć w domu, jest dla

mnie…
−0,4

25. Oczekiwanie na wywołanie ucznia do odpowiedzi jest dla mnie… 0,6
26. Spotykanie nauczycieli poza szkołą jest dla mnie… −0,8
27. Sytuacje przemocy fizycznej (np. pobicia, niewłaściwy dotyk) ze strony ko-

legów/koleżanek względem mnie są dla mnie…
1,0

28. Brak zainteresowania ze strony rodziców moimi ocenami w szkole jest
dla mnie…

−0,4

29. Uczenie się do sprawdzianu jest dla mnie… 0,6
30. Stosunek nauczycieli do mojej osoby jest dla mnie… 0,2

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Tabela 7. ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nr
itemu treść itemu

Współ-
czynnik
CVR

31. Noszenie stroju sportowego na lekcjach WF-u jest dla mnie… 0,2
32. Kontrolowanie przez rodziców tego, jak się uczę i zachowuję w szkole,

jest dla mnie…
0,2

33. Nadmierny hałas w szkole jest dla mnie… 0,6
34. Wykonywanie zadań przy tablicy jest dla mnie… 0,8
35. Sytuacje wymuszania ode mnie pieniędzy w szkole przez innych uczniów

są dla mnie…
0,8

36. Brak akceptacji moich wyników w nauce ze strony rodziców jest dla
mnie…

0,2

37. Rozmowa z dyrektorem szkoły jest dla mnie… 0,8
38. Wyrażenie prośby do nauczyciela o powtórkę materiału jest dla mnie… 0,2
39. Sytuacje przemocy psychicznej (np. poniżanie, wyśmiewanie, krytykowa-

nie) ze strony kolegów/koleżanek są dla mnie…
0,8

40. Proszenie o pomoc rodziców w odrabianiu lekcji jest dla mnie… −0,6
41. Wchodzenie do pokoju nauczycielskiego jest dla mnie… 0,6
42. Rozmowa z wychowawcą o moich problemach jest dla mnie… 1,0
43. Współzawodnictwo między uczniami, tzw. wyścig szczurów, jest dla

mnie…
0,8

44. Wymaganie dobrego zachowania w szkole ze strony rodziców jest dla
mnie…

−0,2

45. Przebywanie 45 min na lekcji w sali klasowej jest dla mnie… 0,2
46. Załatwianie spraw klasowych z nauczycielem jest dla mnie… 0,6
47. Przebieranie się w szatni przed lekcją WF-u jest dla mnie… 0,6
48. Rozmowa z rodzicami o szkole jest dla mnie… 0,2
49. Pisanie sprawdzianów jest dla mnie… 0,8
50. Lekceważenie mojej osoby przez nauczycieli jest dla mnie… 0,6
51. Moje niepowodzenia w relacjach z kolegami/koleżankami w szkole są dla

mnie…
0,8

52. Przejmowanie się moimi wynikami w nauce przez rodziców jest dla
mnie…

0,0

53. Moje niepowodzenia szkolne (w nauce) są dla mnie… 0,8
54. Nadmierne wymagania nauczycieli danego przedmiotu są dla mnie… 1,0
55. Brak akceptacji mojej osoby przez kolegów/koleżanki jest dla mnie… 1,0
56. Lekceważenie przez moich rodziców moich potrzeb związanych ze szkołą

jest dla mnie…
0,8

57. Pozostanie na drugi rok w tej samej klasie jest dla mnie… 1,0
58. Zmiana szkoły jest dla mnie… 1,0

Źródło: badania własne.
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Tabela 8. Zasoby zmienności wspólnej pozycji inwentarza

Początkowe Po wyodrębnieniu
2 1,000 0,585
3 1,000 0,601
4 1,000 0,702
6 1,000 0,548
7 1,000 0,565
8 1,000 0,675

10 1,000 0,538
12 1,000 0,659
15 1,000 0,511
16 1,000 0,725
19 1,000 0,583
20 1,000 0,611
22 1,000 0,580
25 1,000 0,630
27 1,000 0,598
29 1,000 0,575
34 1,000 0,544
35 1,000 0,602
39 1,000 0,662
41 1,000 0,684
42 1,000 0,605
43 1,000 0,577
49 1,000 0,635
50 1,000 0,558
51 1,000 0,622
53 1,000 0,538
54 1,000 0,551
55 1,000 0,638
57 1,000 0,728
58 1,000 0,634

Metoda wyodrębniania czynników — głów-
nych składowych.

Źródło: badania własne.

• Brak akceptacji mojej osoby przez kolegów/koleżanki (nr 55).
Czynnik drugi tworzą następujące pytania:

• Ambicje (oczekiwania) moich rodziców co do moich osiągnięć
w szkole (nr 16);
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Tabela 9. Początkowe wartości własne, sumy kwadratów ładunków po wyodrębnieniu
oraz sumy kwadratów po rotacji

Skła-
dowa

początkowe wartości własne
sumy kwadratów ładunków

po wyodrębnieniu

sumy kwadra-
tów ładunków

po rotacjia

ogółem %
wariancji

% skumu-
lowany

Ogółem %
wariancji

% skumu-
lowany

ogółem

1 6,322 21,072 21,072 6,322 21,072 21,072 2,752
2 2,941 9,803 30,876 2,941 9,803 30,876 3,571
3 2,194 7,314 38,190 2,194 7,314 38,190 2,259
4 1,597 5,324 43,514 1,597 5,324 43,514 2,126
5 1,397 4,657 48,171 1,397 4,657 48,171 2,684
6 1,169 3,898 52,068 1,169 3,898 52,068 2,981
7 1,105 3,684 55,752 1,105 3,684 55,752 2,232
8 1,009 3,363 59,115 1,009 3,363 59,115 2,689
9 0,918 3,059 62,174 0,918 3,059 62,174 2,951

10 0,889 2,963 65,136
11 0,857 2,855 67,992
12 0,780 2,600 70,592
13 0,755 2,515 73,107
14 0,716 2,388 75,495
15 0,701 2,335 77,830
16 0,665 2,217 80,047
17 0,608 2,027 82,073
18 0,584 1,946 84,020
19 0,570 1,901 85,921
20 0,529 1,764 87,685
21 0,500 1,667 89,352
22 0,463 1,543 90,895
23 0,452 1,505 92,400
24 0,416 1,387 93,787
25 0,412 1,375 95,161
26 0,379 1,265 96,426
27 0,310 1,032 97,459
28 0,289 0,963 98,421
29 0,269 0,896 99,318
30 0,205 0,682 100,000

Metoda wyodrębniania czynników — głównych składowych.
a Dodawanie sum kwadratów ładunków w celu otrzymania ogólnej wariancji nie jest

możliwe, gdy składowe są skorelowane.
Źródło: badania własne.
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• Wymaganie dobrych wyników w nauce ze strony moich rodziców
(nr 4);

• Wypytywanie mnie o wyniki w nauce przez rodziców (nr 8);
• Mówienie rodzicom o moich ocenach (nr 12);
• Oczekiwanie na powrót rodziców z wywiadówki szkolnej (nr 20).

Trzeci czynnik z kolei tworzą 3 pozycje:
• Sytuacje wymuszania ode mnie pieniędzy w szkole przez innych

uczniów (nr 35);
• Sytuacje przemocy fizycznej (np. pobicia, niewłaściwy dotyk) ze

strony kolegów/koleżanek względem mnie (nr 27);
• Sytuacje przemocy psychicznej (np. poniżanie, wyśmiewanie, kryty-

kowanie) ze strony kolegów/koleżanek (nr 39).
Na czwarty czynnik składają się:

• Przebywanie wśród moich kolegów/koleżanek z klasy (nr 3);
• Stosunek moich kolegów i koleżanek do mojego wyglądu (nr 15).

W skład piątego czynnika wchodzą:
• Konieczność wypowiadania się na forum klasy (nr 7);
• Wykonywanie zadań przy tablicy (nr 34);
• Częste zwracanie mi uwagi przez nauczyciela (nr 2);
• Oczekiwanie na wywołanie ucznia do odpowiedzi (nr 25);
• Nawiązywanie nowych kontaktów w szkole (nr 19).

Szósty czynnik tworzą trzy pozycje:
• Niesprawiedliwe traktowanie przez nauczycieli (nr 22);
• Lekceważenie mojej osoby przez nauczycieli (nr 50);
• Agresja ze strony nauczyciela (nr 10).

Siódmy czynnik składa się z następujących pozycji:
• Pozostanie na drugi rok w tej samej klasie (nr 57);
• Zmiana szkoły (nr 58).

W skład ósmego czynnika wchodzą:
• Wchodzenie do pokoju nauczycielskiego (nr 41);
• Rozmowa z wychowawcą o moich problemach (nr 42);
• Załatwianie spraw osobistych z nauczycielem (nr 6).

Dziewiąty czynnik tworzą pozycje:
• Pisanie sprawdzianów (nr 49);
• Uczenie się do sprawdzianu (nr 29);
• Moje niepowodzenia szkolne (w nauce) (nr 53);
• Nadmierne wymagania nauczycieli danego przedmiotu (nr 54);
• Współzawodnictwo między uczniami, tzw. wyścig szczurów (nr 43).
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Wartości ładunków poszczególnych itemów składających się na wy-
odrębnione czynniki zostały przedstawione w poniższej tabeli. Jako kry-
terium zakwalifikowania danej pozycji do czynnika przyjęto wartość ła-
dunku co najmniej 0,4. Wystąpiło jedynie 6 pozycji, które osiągnęły war-
tość od 0,4 do 0,5, ładunki pozostałych pozycji okazały się znacznie
wyższe.

Zgodnie z treścią poszczególnych itemów zostały przypisane każde-
mu czynnikowi nazwy.

Czynnik I Stres związany z brakiem powodzenia w relacjach rówie-
śniczych.

Czynnik II Stres związany z oczekiwaniem dobrych wyników przez
rodziców.

Czynnik III Stres związany z przemocą wobec mojej osoby ze strony
rówieśników.

Czynnik IV Stres związany z brakiem akceptacji wyglądu przez ró-
wieśników.

Czynnik V Stres związany z aktywnością na lekcjach i w szkole.
Czynnik VI Stres związany z niekorzystnymi postawami nauczyciela

wobec mojej osoby.
Czynnik VII Stres związany ze zmianą środowiska szkolnego.
Czynnik VIII Stres związany z kontaktami z nauczycielami.
Czynnik IX Stres związany z presją osiągnięć szkolnych.

Ź r ód ł a s t r e s u a po c zu c i e ko h e r e n c j i

Poczucie koherencji jest głównym pojęciem teorii salutogenezy
Antonovsky’ego (1995). Zgodnie z tą teorią osoba charakteryzują-
ca się wysokim poczuciem koherencji nie odbiera bodźców streso-
wych jako stresorów, toteż należało oczekiwać korelacji ujemnej mię-
dzy poczuciem koherencji, a wyodrębnionymi czynnikami omawiane-
go inwentarza. Poniżej zostały przedstawione wartości współczynników
r-Pearsona między zmiennymi Inwentarza Źródeł Stresu Szkolnego Mło-
dzieży, a poczuciem koherencji mierzonym przy użyciu Kwestionariusz
SOC-13M.

Poza jedną parą (między stresem związanym z przemocą ze strony
rówieśników a poczuciem sensowności) wszystkie korelacje okazały się
istotne, w większości na poziomie p < 0,0001, współczynniki korelacji są
niskie bądź umiarkowane. Jak należało oczekiwać, im wyższy poziom po-
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Tabela 10. Macierz modelowa

item składowa
1 2 3 4 5 6 7 8 9

51 0,701
55 0,652
16 0,843
4 0,843
8 0,784

12 0,740
20 0,641
35 0,733
27 0,678
39 0,474
3 0,748

15 0,580
7 0,647

34 0,613
2 0,602

25 0,532
19 0,459
22 0,729
50 0,644
10 0,573
57 0,786
58 0,741
41 0,809
42 0,677
6 0,482

49 0,741
29 0,727
53 0,470
54 0,454
43 0,402

Metoda wyodrębniania czynników — głównych składowych.
Metoda rotacji — Oblimin z normalizacją Kaisera.

Rotacja osiągnęła zbieżność w 25 iteracjach.

Źródło: badania własne.

czucia koherencji, tym niższe wskaźniki w zakresie postrzeganych źródeł
stresu.
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Tabela 11. Współczynniki korelacji r-Pearsona między zmiennymi
Inwentarza Źródeł Stresu Szkolnego Młodzieży a SOC-13M

poczucie
koherencji

poczucie
zrozumiałości
i sterowalności

poczucie
sensowności

stres związany z niepowodzeniami w re-
lacjach rówieśniczych −0,274** −0,302** −0,140*

stres związany z oczekiwaniem przez ro-
dziców wyników w nauce −0,279** −0,284** −0,182**

stres związany z przemocą ze strony ró-
wieśników −0,160** −0,180** −0,077

stres związany z brakiem akceptacji ró-
wieśniczej −0,318** −0,320** −0,216**

stres związany z aktywnością na lek-
cjach −0,355** −0,342** −0,267**

stres związany z niekorzystnymi posta-
wami nauczyciela −0,235** −0,263** −0,112*

stres związany ze zmianą środowiska
szkolnego −0,172** −0,181** −0,101*

stres związany z kontaktami z nauczy-
cielami −0,295** −0,297** −0,202**

stres związany z presją osiągnięć −0,268** −0,304** −0,122*

*p < 0,05
**p < 0,001

Źródło: badania własne.

Źród ł a s t r e s u a od c zuw any s t r e s

Należało się spodziewać, że uczniowie spostrzegający więcej sytu-
acji, zdarzeń i okoliczności wokół nich jako źródła stresu jednocześnie
będą się wykazywać wyższym poziomem odczuwanego stresu. Warto-
ści współczynników korelacji r-Pearsona oraz poziomy istotności między
zmiennymi Inwentarza Źródeł Stresu Szkolnego Młodzieży, a wynikiem
ogólnym Skali Odczuwanego Stresu zostały przedstawione w poniższej
tabeli.

Z wyjątkiem zmiennej: stres związany z przemocą ze strony rówie-
śników, wszystkie zmienne Inwentarza Źródeł Stresu Młodzieży Szkolnej
korelują istotnie, w większości na poziomie p < 0,0001, z wynikiem ogól-
nym Skali Odczuwanego Stresu, wartości współczynników korelacji są
umiarkowane i niskie.
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Tabela 12. Wartości współczynników korelacji r-Pearsona oraz poziomy istotności między
zmiennymi Inwentarza Źródeł Stresu Szkolnego Młodzieży a wynikiem ogólnym Skali

Odczuwanego Stresu

stres odczuwany
wynik ogólny

SPP-10
stres związany z niepowodzeniami w relacjach rówieśniczych r 0,342**
stres związany z oczekiwaniem przez rodziców wyników w nauce r 0,293**
stres związany z przemocą ze strony rówieśników r 0,122*
stres związany z brakiem akceptacji rówieśniczej r 0,285**
stres związany z aktywnością na lekcjach r 0,301**
stres związany z niekorzystnymi postawami nauczyciela r 0,249**
stres związany ze zmianą środowiska szkolnego r 0,209**
stres związany z kontaktami z nauczycielami r 0,291**
stres związany z presją osiągnięć r 0,378**

*p < 0,05
**p < 0,01

Źródło: badania własne.

I n t e r k o r e l a c j e p od sk a l

Korelacje między podskalami z wyjątkiem jednej pary, tj. między
stresem związanym z przemocą ze strony rówieśników, a stresem zwią-
zanym z oczekiwaniami przez rodziców wyników w nauce (korelacja
okazała się nieistotna), w większości są istotne na poziomie p < 0,0001
i przyjmują niskie bądź umiarkowane wartości współczynników korela-
cji. Szczegóły zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Niskie wartości współczynników korelacji między niektórymi pod-
skalami oznaczają, że źródła doznawanego stresu ucznia mogą być zróż-
nicowane.

Podsumowanie

Inwentarz Źródeł Stresu Szkolnego Młodzieży cechuje się zadowala-
jącymi wskaźnikami trafności: treściowej, kryterialnej i teoretycznej.

Trafność treściowa została oszacowana metodą Lawshego. W wyniku
przeprowadzonych analiz z pierwotnej wersji narzędzia usunięto 18 pozy-
cji ze względu na niskie wartości współczynników CVR. Trafność teo-
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retyczna została ustalona przy zastosowaniu analizy czynnikowej, która
ujawniła istnienie 9 czynników tłumaczących łącznie ok. 62% wariancji
całkowitej. W celu oszacowania trafności kryterialnej zostały zastosowa-
ne dodatkowo dwa narzędzia badawcze: (1) Kwestionariusz Poczucia Ko-
herencji SOC-13M w adaptacji Zwolińskiego, Jelonkiewicz i Kosińskiej-
-Dec (2001) oraz (2) Skala Odczuwanego Stresu PSS-10 autorstwa Cohe-
na i współpracowników (1983). Poza kilkoma wyjątkami zmienne inwen-
tarza korelowały istotnie z odczuwanym stresem oraz z poczuciem kohe-
rencji, ujawnione korelacje miały oczekiwany, wynikający z teorii kieru-
nek, potwierdzający trafność kryterialną.

Rzetelność narzędzia oszacowano poprzez zastosowanie metody po-
łówkowej oraz zgodności wewnętrznej. Wartości współczynników zgod-
ności wewnętrznej alfa Cronbacha dla omawianego narzędzia są akcepto-
walne, choć do wyników trzech podskal nr 4 (stres związany z brakiem
akceptacji przez rówieśników), nr 6 (stres związany z niekorzystnymi po-
stawami nauczyciela wobec ucznia) oraz podskali nr 8 (stres związany
z kontaktami z nauczycielami) warto podchodzić z pewną ostrożnością.

Inwentarz Źródeł Stresu Szkolnego Młodzieży składa się z 30 po-
zycji testowych pogrupowanych w dziewięć podskal, które mierzą: stres
związany z brakiem powodzenia w relacjach rówieśniczych, stres zwią-
zany z oczekiwaniem dobrych wyników przez rodziców, stres związany
z przemocą ze strony rówieśników, ponadto stres związany z brakiem ak-
ceptacji wyglądu przez rówieśników, a także stres związany z aktywnością
na lekcjach i w szkole, ze zmianą środowiska szkolnego, z kontaktami
z nauczycielami oraz stres związany z presją osiągnięć szkolnych. Pre-
zentowane narzędzie jest przeznaczone przede wszystkim do badań mło-
dzieży gimnazjalnej, choć nie ma przeciwskazań także dla stosowania go
w szkole zawodowej bądź szkole średniej, pod warunkiem opracowania
odpowiednich norm dla młodzieży w tym wieku. Osoby badane udzielają
indywidualnych odpowiedzi na każdą z 30 pozycji inwentarza. Interpreta-
cji wyników dokonuje się poprzez obliczenie wyniku ogólnego inwenta-
rza, na który składają się wszystkie jego pozycje oraz poprzez obliczenie
wyników dla poszczególnych podskal.

Reasumując Inwentarz Źródeł Stresu Szkolnego Młodzieży stanowi
obiecujące narzędzie badania źródeł stresu szkolnego młodzieży oraz jego
nasilenia. Prace nad jakością omawianego narzędzia nie zostały zakończo-
ne. Kolejnym etapem będzie stworzenie norm na podstawie badań popu-
lacyjnych. Do czasu określenia norm narzędzie to może być jednak wyko-
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rzystywane do badań quasi-eksperymentalnych z uwzględnieniem grupy
kontrolnej.
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