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POSZUKIWANIA  BADAWCZE
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–  EMPIRYCZNA  WERYFIKACJA  KONCEPCJI  

BOŻENY  WOJTASIK
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Streszczenie: Artykuł prezentuje proces tworzenia narzędzia do badania oczekiwań 
doradczych zbudowany na podstawie koncepcji stylów poradnictwa opracowanej 
przez Bożenę Wojtasik (1997). Badanie pilotażowe przeprowadzono z udziałem 268 
uczniów szkół średnich (techników i liceów), w tym 169 chłopców i 99 dziewcząt 
w wieku od 17 do 20 lat. Analiza psychometryczna narzędzia nie potwierdziła ist-
nienia skal teoretycznych, określonych kategoriami takimi, jak ekspert, informator, 
leseferysta, konsultant i spolegliwy opiekun oraz wyłoniła dwie nowe kategorie – 
„Doradca humanistyczny” (10 pozycji, alfa Cronbacha = 0,834) i „Doradca racjo-
nalny” (10 pozycji, alfa Cronbacha = 0,741). Do weryfikacji trafności zewnętrznej 
testu zastosowano dwa testy osobowości: Kwestionariusz NEO-FFI Costy i McCrae 
oraz Test Przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbruna. Sprawdzono również, że jest 
on także metodą stabilną w czasie. Opracowano ostateczną wersję kwestionariusza 
wraz z normalizacją. 

Wprowadzenie

Doradztwo zawodowe jest dziedziną pomocy psychologicznej, która nabie-
ra współcześnie coraz większego znaczenia. Jest to prawdopodobnie związane 
ze zmianami świadomości społeczeństwa, ponieważ ludzie coraz częściej zdają 
sobie sprawę, że ciągle zmieniający się rynek pracy stwarza przed nimi większe 
możliwości rozwoju. Według Bańki doradca zawodu jest osobą, która pomaga  
w wyborze konkretnego zawodu lub planowaniu całej kariery zawodowej, a jego 
praca jest usługą, która powinna być dopasowana do potrzeb i oczekiwań kon-
sumenta (Bańka 2002).  Tylko wtedy pomoc doradcy będzie efektywna. Dlatego 
bardzo ważne jest poznanie potrzeb i oczekiwań konkretnej osoby, która szuka 
porady u doradcy zawodu (Paszkowska-Rogacz 2004, 2005). 
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Oczekiwania wobec doradcy zawodu to konstrukt wielowymiarowy, trudny 
do operacjonalizacji i stosunkowo nowy w psychologii. Psychologowie – dorad-
cy dowodzą, że oczekiwania klienta wpływają na decyzję w zakresie nawiązania 
kontaktu z doradcą i jego kontynuacji. Moderują także efektywność procesu do-
radczego. Pojęcie oczekiwań pojawia się w definicji doradztwa, sformułowanej 
przez Robinsona: Doradztwo jest relacją pomiędzy doradcą i klientem, w ramach 
której zachodzi proces społecznego uczenia się. W relacji tej główną determinantą 
zachowań obu stron są oczekiwania klienta (Robinson 1950, za Tinsley, Bosman, 
Westcot Barich 1993, s. 46). Według Kelly’ego (za Galassi, Crace, Martin, James, 
Wallace 1992), prekursora badań w tym obszarze, klienci wkraczają w relację 
doradczą z gotowym zestawem oczekiwań co do jej natury, roli doradcy, jego 
charakterystyki osobowej, wreszcie spodziewanych rezultatów. Wyobrażenia te 
są silnie zindywidualizowane. Stanowią nieodłączny element każdego związku 
doradczego, determinując jego treść i decydują o efektach. Rozbieżność pomię-
dzy oczekiwaniami a faktycznym tokiem interakcji może zaowocować brakiem 
pozytywnych efektów, rozczarowaniem klienta, a nawet rozwiązaniem kontrak-
tu doradczego. Badania nad oczekiwaniami wobec doradców były prowadzone, 
między innymi, przez D. J. Tinsley, Holta, Hinsona i H. E. A. Tinsley’a (Tinsley, 
Holt, Hinson, Tinsley 1991), Tinsley’a, Bowmana i Westcot Baricha (Tinsley, 
Bosman, Westcot Barich 1993) oraz Thompson, Loesha i Seraphine (Thompson, 
Loesh, Seraphine 2003). Wykazały one, że wiedza klientów na temat doradztwa 
jest wciąż bardzo powierzchowna, a świadomość jego przydatności niedostatecz-
na. Brak informacji jest częstą przyczyną kształtowania się nierealistycznych 
oczekiwań, wydatnie zaburzających efektywność procesu.

Badania dotyczyły początkowo tylko dwóch rodzajów oczekiwań zidenty-
fikowanych przez Goldsteina (Goldstein 1960, 1962). Wyróżnił on wśród nich 
oczekiwania: prognostyczne, dotyczące szacowanego przez doradcę i klien-
ta prawdopodobieństwa zakończenia relacji powodzeniem oraz uczestniczące, 
obejmujące wyobrażenia klienta i doradcy na temat natury związku doradcze-
go, wskazując na szczególne znaczenie oczekiwań drugiego typu. Liczne pra-
ce przeprowadzone po roku 1962 podważyły współzależność obu zmiennych 
(Fiester 1974; Volsky, Magoon, Norma, Hoyt 1965; za Galassi i in. 1992). 
Duckro, Beal i George relacjonują, że z 43 badań przeprowadzonych w latach 
1962–1979, 21 (49%) potwierdziło hipotezę o wpływie oczekiwań na przebieg 
i jakość związku doradczego, 22 (51%) wskazały natomiast na całkowity brak 
zależności w tym zakresie (Duckro, Beal, George 1979). Zdaniem tych autorów,  
a także innych badaczy (Grantham, Gordon 1986; Galassi i in. 1992) przyczyn 
tego stanu rzeczy należy upatrywać w złożoności konstruktu. Duckro i in. za-
sugerowali uszczegółowienie pojęcia poprzez wprowadzenie rozróżnienia na 
oczekiwania (anticipations, expectations), które – dotyczą prawdopodobieństwa 
wystąpienia danego zdarzenia (np. „doradca zrozumie mój problem”) oraz pre-
ferencje (preferences), odwołujące się do stopnia pożądania danego wydarzenia 
(Duckro i in. 1979). Tak więc oczekiwania mogą być mierzone poprzez pytanie 
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klientów, co sądzą, że się wydarzy, a preferencje rozumieją jako pragnienia – co 
klienci chcą, żeby się stało. Badania empiryczne Tracey’a i Dundona wykazały 
zasadność podziału zaproponowanego przez Duckro i jego współpracowników 
(Tracey, Dundon 1988). Nowe podejście znalazło odzwierciedlenie w badaniach 
Galassi’ego i in. (Galassi i in. 1992). W roku 1988 Tinsley, Bowman i Ray wy-
różnili kolejną zmienną o istotnym wpływie na przebieg relacji doradczej – per-
cepcję (perception) procesu przez klienta (Tinsley, Bosman, Ray 1988). Obejmuje 
ona wiedzę na temat określonej sytuacji zdobytą w wyniku obserwacji. Badacze 
zastrzegli jednak możliwość istnienia związku pomiędzy oczekiwaniami i per-
cepcją procesu doradczego tylko w sytuacji, gdy badaniu poddani zostaną aktu-
alni klienci lub osoby, które niedawno odbyły sesję doradczą. Będą one skłonne 
modyfikować swoje oczekiwania tak, by stały się spójne ze spostrzeganą relacją 
z doradcą (Tinsley i in. 1988). Reasumując, oczekiwania i preferencje odnoszą 
się do przyszłości i mogą być badane bez uprzedniego doświadczenia w kwestii, 
której dotyczy badanie. Percepcje natomiast odnoszą się do przekonań i opinii, 
iż coś prawdopodobnie będzie miało miejsce. Zlokalizowane są w przeszłości 
lub teraźniejszości i wymagają uprzedniego doświadczenia w odniesieniu do roz-
patrywanych kwestii. Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto definicję oczekiwań 
Tinsleya, Bowmana i Westcot Baricha (Tinsley, Bowman i Westcot Barich 1993), 
według której dotyczą one przewidywanego prawdopodobieństwa zdarzenia (np., 
że doradca wykaże zrozumienie problemu) lub zaistnienia zakładanego warunku 
(np. że doradca okaże się osobą godną zaufania).

Badania nad oczekiwaniami klientów wobec doradztwa wskazują na wiele 
sprzeczności i niekonsekwencji w ich wymaganiach. I tak na przykład, klienci 
deklarują często wyraźną preferencję wobec doradztwa dyrektywnego, wymaga-
jąc jednocześnie liberalnego podejścia od doradcy w trakcie sesji (Galassi i in. 
1992). Z drugiej strony stwierdza się zapotrzebowanie pewnej grupy klientów na 
tak zwane doradztwo „skoncentrowane na kliencie”. Podejście to, w rozumieniu 
jego twórcy Rogersa (Rogers 1951; Baskin, Rogers 1989) polega na wspieraniu 
procesu rozwoju klienta poprzez szczególną relację, jaka zachodzi pomiędzy nim 
a doradcą, na którą składa się szacunek doradcy dla potrzeb klienta, szczerość, 
empatia, odzwierciedlenie uczuć oraz aktywne słuchanie. Oparte jest ono na opi-
nii, że doradca nie może „kierować” zmianami w zachowaniu klienta, lecz ra-
czej powinien pomóc klientowi w samodzielnym uświadomieniu sobie potrzeb 
i własnego potencjału. Sprzeczność tę, podobnie jak wiele innych, można też 
częściowo wyjaśnić w kontekście opisanych wyżej trudności metodologicznych 
i definicyjnych towarzyszących pomiarom konstruktu. Na przykład eksploracja 
globalnych konstruktów doradztwa Tiensley’a i Heyesa (Tiensley i Heyes 1989) 
oraz jej analiza dokonana przez Bańkę (Bańka 2004) wskazują na fakt istnienia 
kilku podstawowych kategorii oczekiwań wskazywanych przez klientów, takich 
jak: oczekiwanie czynników ułatwiających, ekspertyzmu doradcy, efektywności 
i osobistego zaangażowania, a także stworzenia przez doradcę facylitujących wa-
runków w kontakcie z klientem.
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Niniejsza praca stanowi próbę stworzenia metody badania oczekiwań klien-
tów nie poprzez kolejną specyfikację cech i zachowań doradcy, ale w oparciu ty-
pologię doradców zawodu opracowaną przez Wojtasik (Wojtasik 1993). Wojtasik 
w swojej teorii podziału doradców zawodu uwzględniła dwa kryteria. Pierwszym 
z nich jest koncepcja teoretyczna dotycząca człowieka, jaką reprezentuje dorad-
ca. Przyjmując stanowisko humanistyczne będzie on uważał swojego klienta za 
osobę, która realizuje jakieś własne cele. Pomoc doradcy może wówczas przy-
brać formę opieki, gdy skupi się na słabościach danej osoby lub wychowania, 
gdy doradca skoncentruje się na mocnych stronach jednostki. Z kolei doradca  
o stanowisku technokratycznym będzie uważał człowieka za narzędzie do reali-
zacji celów, a praca doradcy będzie zbliżona do pracy kierownika i kontrolera. 
Drugim kryterium zastosowanego przez Wojtasik podziału jest styl poradnictwa 
oraz teoria dotycząca wyboru zawodu, jaką stosuje doradca. Autorka wyodrębniła 
trzy podejścia teoretyczne (Wojtasik 1997): 
1. Diagnostyczne, które zakłada, że wybór zawodu jest jednorazowym aktem. 

Zgodnie z jego założeniem klient (uczeń) poznaje swoje zdolności, zaintere-
sowania i możliwości i na ich podstawie dokonuje wyboru zawodu. Według 
autorki jest to podejście traktujące cechy osobowościowe jako statyczne i nie-
podlegające zmianom w czasie;

2. Diagnostyczno-wychowawcze, które traktuje wybór zawodu jako proces spe-
cyficzny dla określonej fazy rozwojowej człowieka;

3. Wychowawcze, które traktuje wybór zawodu jako proces trwający całe życie. 
Na podstawie dwóch wyżej omówionych kryteriów podziału (koncepcji teo-

retycznej oraz stylów poradnictwa) Wojtasik wyróżniła pięć modeli działalności 
doradcy zawodu: ekspert, informator, konsultant, spolegliwy opiekun i lesefe-
rysta (Wojtasik 1997). Modele te zostały opisane na kontinuum od stanowiska 
dyrektywnego do liberalnego. Pierwsze dwa modele – ekspert i informator, wy-
wodzą się z koncepcji behawioralnej i zakładają dyrektywne podejście do klienta. 
Człowieka uważa się tu za niesamodzielnego, dlatego doradca musi podejmować 
decyzje za niego. W obu przypadkach wybór zawodu jest traktowany jako jedno-
razowy akt decyzyjny – jest to stanowisko diagnostyczne. Ostatnie dwa modele, 
czyli spolegliwy opiekun i leseferysta, odnoszą się do koncepcji psychodyna-
micznej i humanistycznej. Pierwsza zakłada, że człowiekiem rządzą nieświado-
me, wewnętrzne siły napędowe. Druga zwraca uwagę na mocne strony jednostki, 
których jednak nie jest ona w stanie wykorzystać. Doradca liberalny powinien 
kierować klientem, ale także pozostawiać mu dużą swobodę i nie zmuszać do 
żadnych działań. W tych przypadkach decyzję wyboru zawodu traktuje się jako 
proces trwający przez dłuższy czas – jest to stanowisko wychowawcze. Model 
mieszczący się na środku tego kontinuum to „konsultant”. Odpowiada on, według 
autorki, psychologicznej orientacji poznawczej. Zakłada, że człowiek jest bada-
czem, który aktywnie poznaje świat. Na jego zachowanie mają wpływ informa-
cje docierające z zewnątrz. Kargulowa nazywa ten typ poradnictwa dialogowym 



Kwestionariusz Oczekiwań Doradczych – empiryczna weryfikacja koncepcji ... 129

(Kargulowa 1986). Doradca i klient są badaczami rzeczywistości oraz partnerami. 
Jednak w tej relacji doradca ma większe kompetencje i doświadczenie.

Przechodząc do szczegółowego opisu typów doradców, należy zaznaczyć, iż 
najłatwiejsze do wyjaśnienia są modele krańcowe. Dlatego jako pierwszy zosta-
nie przedstawiony typ doradca – ekspert. Jest to osoba, która wie, co jest dobre 
dla klienta. Daje mu gotowe rozwiązania, nierzadko posuwa się do manipulacji 
i sterowania. Poza tym taki doradca jest przekonany, że posiada wystarczającą 
wiedzę i doświadczenie, aby dopasować określony zawód do cech radzącego się. 
Jego działanie obejmuje dawanie poleceń, wskazówek i instrukcji. Doradca pono-
si wówczas całkowitą odpowiedzialność za wybór zawodu. „Łagodniejszą” formę 
powyższego stanowiska prezentuje doradca informator. Jego głównym zadaniem 
jest udzielanie informacji o zawodach i delikatne sugerowanie klientowi najlep-
szego wyboru. Po przeciwnej stronie kontinuum znajdują się dwa modele: spole-
gliwy opiekun i leseferysta. Doradcy reprezentujący te stanowiska powinni być 
kongruentni (powinni być sobą), muszą bezwarunkowo szanować swojego klien-
ta, być empatyczni i nie krytykować go. Leseferysta prezentuje typ zorientowany 
na klienta. Nie daje rad ani nie próbuje wybierać zawodu za kogoś. Szanuje odręb-
ność ucznia. Zwykle poświęca mu wiele czasu. Wybór zawodu traktuje jako pro-
ces rozwojowo-wychowawczy. Głównym jego działaniem jest pobudzanie klienta 
do poznania siebie i nakierowanie go na pewne problemy. Spolegliwy opiekun 
jest mniej liberalny w zachowaniach niż leseferysta. Jawi się jako osoba miła, 
ciepła i otwarta. Przede wszystkim pobudza jednostkę do aktywności i wspiera  
w podjęciu decyzji. W odróżnieniu od leseferysty ponosi część odpowiedzialności 
za efekt procesu doradczego, jednak nadal w większym stopniu leży ona po stro-
nie klienta. Ostatni typ, doradca – konsultant, to osoba będąca partnerem radzą-
cego się. Jest on nastawiony zarówno na środowisko pracy, jak i na klienta. Jego 
działanie polega głównie na pokazywaniu nowych możliwości oraz inspirowaniu 
do stawiania nowych celów. Razem z uczniem rozwiązuje jego problemy. Odpo-
wiedzialność za wybór zawodu jest więc równomiernie rozłożona. 

Wojtasik stwierdza, że nie można wyznaczyć dokładnych granic między po-
szczególnymi modelami. Jednak wymienia kilka wskaźników, które pozwalają na 
ich odróżnienie (Wojtasik 1993). Pierwszym wskaźnikiem jest aktywność pod-
miotu działającego. Za najbardziej aktywnego doradcę można uznać eksperta, 
najmniej aktywny jest leseferysta. Drugi wskaźnik to przedmiot działania. We 
wszystkich przypadkach jest nim wybór zawodu, inne są natomiast podejścia do-
radców. Ekspert skupia się na zawodach, leseferysta na uczniu. Ponieważ modele 
rozmieszczone są na kontinuum, orientacja zmienia się płynnie, powodując, że 
konsultant zorientowany jest na zawody i na ucznia w równym stopniu. Kolejny 
wyznacznik to środki działania. Ekspert stosuje głównie środki materialne, np. 
testy, kwestionariusze, ankiety. Jego celem jest postawienie diagnozy. Leseferysta 
używa środków niematerialnych, takich jak ciepło, życzliwość, kongruencja, em-
patia czy akceptacja. Jego celem jest rozwój ucznia. Najbardziej istotnym elemen-
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tem rozróżniającym są metody działania. Ekspert wydaje klientowi instrukcje, 
informator dostarcza niezbędnych informacji, konsultant udziela porad, spolegli-
wy opiekun sugeruje i wpiera, a leseferysta jest cierpliwym słuchaczem. Ostatnim 
wskaźnikiem jest wynik procesu doradczego, czyli podjęcie decyzji zawodowej. 
Z tym aspektem wiąże się ponoszenie odpowiedzialności. Największa jest ona po 
stronie eksperta, a najmniejsza u leseferysty.

Wojtasik stworzyła również podział klientów (uczniów), którzy przychodzą 
do doradcy zawodu (Wojtasik 1993). Podział ten opiera się na trzech kryteriach:
• poznanie zawodów – obejmuje wiedzę o wymaganiach poszczególnych za-

wodów oraz wiedzę o sytuacji na rynku pracy;
• poznanie siebie – jest to wiedza o swoich umiejętnościach, zdolnościach  

i możliwościach;
• dopasowanie do zawodu – dotyczy rozważania, czy posiadane przez jednost-

kę cechy spełniają wymogi zawodu.
Na tej podstawie wyróżniła sześć typów klienta: zdecydowany, ciągle poszu-

kujący (nie potrafi dopasować się do zawodu), niedoinformowany, nieznający sie-
bie, nieadekwatny (nie zna zawodów ani siebie), zupełnie niezdecydowany. Typy 
te można umieścić na kontinuum od osoby całkowicie bezradnej, przez częściowo 
zaradną, aż do całkowicie zaradnej. 

Każda z tych osób potrzebuje innego rodzaju pomocy. Wojtasik przyporząd-
kowała każdemu typowi ucznia doradcę, który najlepiej zaspokoi jego potrzeby.  
Z analizy wynika, że uczeń niezdecydowany nie szuka konkretnego doradcy. Oso-
ba niedoinformowana będzie poszukiwała raczej eksperta, informatora lub konsul-
tanta. Osoba nieznająca siebie potrzebuje konsultanta, spolegliwego opiekuna lub 
leseferysty. Natomiast uczeń ciągle poszukujący wybierze konsultanta. Jak wynika 
z badań, najbardziej poszukiwanym i tym samym najlepszym typem doradcy zawo-
du jest konsultant, ponieważ każdy klient może uzyskać od niego pomoc. 

Z przytoczonych rozważań wynika, że znajomość oczekiwań oraz potrzeb 
konkretnej osoby może zasugerować doradcy zawodu wybór najlepszej formy 
pomocy. Sprawi, że porada będzie bardziej trafna i przyniesie pozytywne skutki. 
Niniejszy artykuł opisuje proces tworzenia techniki, która umożliwiając poznanie 
potrzeb klienta w sytuacji uzyskiwania porady zawodowej, weryfikuje również 
teoretyczny model typów doradcy Bożeny Wojtasik.

Konstrukcja i walidacja kwestionariusza

Konstrukcja pozycji 

Przebieg konstrukcji skali do oceny oczekiwań wobec doradców zawodu ob-
jął kilka etapów. W pierwszym etapie zdefiniowano pięć głównych domen oceny 
w oparciu o koncepcję Bożeny Wojtasik, a mianowicie: doradca ekspert, doradca 
informator, doradca konsultant, doradca spolegliwy opiekun, doradca lesefery-
sta (Wojtasik 1997). W drugim etapie zespół dziewięciu sędziów kompetentnych 
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zbudował 30 pozycji skali, przyporządkowując je do poszczególnych pięciu do-
men. Pełen zestaw pytań przedstawia się następująco (w nawiasach podane są 
numery pytań wersji pilotażowej kwestionariusza):
Domena 1. Doradca ekspert
(1) skupia się na celu porady
(6) rozwiązuje mój problem
(9) ponosi odpowiedzialność za wynik porady
(14) daje mi trafne instrukcje dotyczące podejmowania decyzji
(17) wybiera mi zawód
(18) sprawia, że chcę się podporządkować jego zaleceniom
Domena 2. Doradca informator
(5) Informacje, które przekazuje mi doradca mogę zaakceptować lub odrzucić
(8) dostarcza informacji pisemnej
(19) zajmuje się głównie udzielaniem rad, wskazówek, wyjaśnień
(22) dostarcza rzetelnej informacji o zawodach
(24) jest przede wszystkim dobrym informatorem
(27) daje mi informacje o tym, jakie zawody mogę wybrać 
Domena 3. Doradca konsultant 
(3) dysponuje wiedzą życiową, doświadczeniem i intuicją
(12) wspiera mnie w samodzielnym rozwiązaniu trudnej dla mnie sytuacji
(15) nie tylko udziela porady zawodowej, ale także pomaga mi lepiej zrozumieć 
siebie
(23) zachęca mnie do działania
(26) jest partnerem w rozmowie o moich problemach
(28) wspólnie ze mną rozwiązuje moje problemy
Domena 4. Doradca spolegliwy opiekun 
(2) jest opiekuńczy i podtrzymuje mnie na duchu
(7) jest godny zaufania i wrażliwy na moje problemy
(10) sprawia, że sam pragnę podjąć ważne decyzje
(13) mój problem jest także problemem doradcy
(21) nie narzuca mi swojego zdania, a jedynie sugeruje rozwiązanie
(30) poświęca mi wiele czasu
Domena 5. Doradca leseferysta 
(4) nie udziela mi żadnych rad
(11) pozostawia mi swobodę działania, nie wtrąca się, nie przeszkadza
(16) pozwala mi wziąć odpowiedzialność za moje decyzje
(20) zaspokaja moją potrzebę wygadania się
(25) nie poucza mnie i nie krytykuje
(29) jest otwarty na wszystkie moje problemy
Osoby badane
Badaniu poddano 268 uczniów ostatnich klas liceów i techników w wieku od  
17 do 20 lat (M = 18,08, SD = 0,77). Grupa składała się z 99 dziewcząt i 169 
chłopców. Po dwóch tygodniach przebadano powtórnie 31 osób (17 chłopców,  
14 dziewcząt) wersją pilotażową skali. 
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Procedura badania
Badania miały charakter grupowy i odbyły się w czasie lekcji. Ucznio-

wie otrzymali komplet testów obejmujący pilotażową wersję Kwestionariusza 
Oczekiwań Doradczych (KOP), Test Przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbruna 
(Gough, Heilbrun 1980 oraz Drwal, Wolińska 1987; Juros, Oleś 1992, Porzak 
1999) oraz Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae (Zawadzki, Strelau, 
Szczepaniak, Śliwińska 1998). Pilotażowa wersja KOP pozwalała na uzyskanie 
pięciu wskaźników dotyczących oczekiwań klientów wobec poszczególnych ty-
pów doradców zawodu. Osoba badana miała za zadanie określić stopień, w jakim 
podane twierdzenie odnosi się do jej potrzeb doradczych na skali pięciostopnio-
wej od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 oznacza „ zdecydowanie 
tak”). Im wyższy wynik uzyskuje dana osoba, tym silniejsze oczekiwanie kon-
taktu z doradcą określonego typu. Kwestionariusz w wersji pilotażowej zawierał  
30 pozycji testowych w formie stwierdzeń.

Struktura czynnikowa
Zebrane wyniki badania za pomocą KOP zostały wykorzystane do analizy 

czynnikowej eksploracyjnej z rotacją Varimax. Wybór tej metody wynika z ni-
skich wartości skorelowania czynników. Wartości współczynnika Kaisera – Mey-
era – Olkina (KMO = 0,812) oraz współczynnika Bartlleta (0,000) potwierdzi-
ły zasadność przeprowadzenia analizy czynnikowej (Tabachnick, Fidell 2007,  
s. 614). Do wyboru optymalnej liczby czynników zastosowano kryterium Kaise-
ra, test osypiska Cattela oraz analizę Monte Carlo. Kryterium Kaisera wskazało na 
osiem czynników wyjaśniających 55% wariancji całego testu. Pozostałe kryteria 
sugerowały trzyczynnikowe rozwiązanie jako najbardziej optymalne dopasowa-
nie struktury kwestionariusza. Po dokonaniu analizy treści pytań zdecydowano 
się na ostateczną wersję dwóch czynników, wyjaśniających 28,2% wariancji. 
Trzeci czynnik (wyjaśniający 5,6% wariancji) był treściowo zróżnicowany i nie-
interpretowany. Ostatecznie wybrano 20 pozycji z pierwotnej listy. Po dokonaniu 
analizy treści pytań zdecydowano się na ostateczną wersję dwóch czynników. Do 
pierwszego nich zaliczono pytania numer: 2, 7, 12, 13, 15, 20, 26, 28, 29, 30. Są 
to pytania pierwotnie zaliczone do kategorii doradca konsultant (4), doradca spo-
legliwy opiekun (4) oraz leseferysta (2). Drugi czynnik to pytania numer: 1, 3, 5, 
14, 19, 21, 22, 23, 24, 27. W skład tej grupy wchodzą pytania ze skali doradca eks-
pert (2), doradca informator (5), doradca konsultant (2) oraz doradca spolegliwy 
opiekun (1). Ostateczna wersja kwestionariusza zaprezentowana jest w aneksie.

W czynniku pierwszym, tworzącym skalę, która została nazwana „Doradca 
humanistyczny” znalazły się pozycje z ładunkami czynnikowymi od 0,48 do 0,73. 
Opisuje ona doradcę zorientowanego na klienta, który nie podejmuje decyzji za 
ucznia, ale nie zostawia go samemu sobie. Jest troskliwy i gotowy do udzielenia 
pomocy. Wspiera swojego klienta w dążeniu do samorealizacji i samodzielnego 
poznawania siebie. Proces pomocy jest długotrwały, a jego wynik zależy zarówno 
od klienta, jak i od doradcy. 
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Czynnik drugi stworzył skalę, którą nazwano „Dorada racjonalny”. Pozycje 
mają ładunki czynnikowe od 0,35 do o,69. Pozycje, które znalazły się w tym 
czynniku opisują zachowania doradcy, których istotą jest orientacja na zadanie  
i brak wysokiego zaangażowania emocjonalnego w pomoc danej osobie. Doradca 
ten sugeruje uczniowi podjęcie pewnych działań oraz udziela informacji. Może 
także ograniczać pomoc wierząc, że uczeń sam poradzi sobie w rozwiązaniu swo-
ich problemów. W tym wypadku pomoc ma charakter krótkotrwały, a jej wynik 
zależy w całości od klienta. 

W dalszej kolejności sprawdzono rzetelność dwóch skal otrzymanych w wy-
niku analizy czynnikowej. W analizie zastosowano współczynnik Alfa Cron-
bacha dla skal i pozycji, współczynnik mocy dyskryminacyjnej oparty na 
analizie korelacji dwuseryjnej między wynikiem danej pozycji testowej a wy-
nikiem ogólnym testu oraz współczynnik rzetelności zadania, który wskazuje,  
w jakim stopniu dana pozycja testu różnicuje osoby o wysokich i niskich wynikach 
ogólnych w teście. Współczynnik rzetelności zadania jest wariancją wyników 
zadania testowego i wielkości korelacji między zadaniem a ogólnym wynikiem  
w teście (Sanocki 1976). Współczynnik ten to iloczyn odchylenia standardowego 
danej pozycji testowej i współczynnika korelacji tej pozycji z wynikiem ogólnym 
w danej skali. Wskaźniki rzetelności pozycji, większość o zadowalających warto-
ściach, zaprezentowane są w tabelach 1 i 2. Można wnioskować, że poszczególne

Tabela 1.  Pozycje skali „Doradca humanistyczny” wraz ze średnimi (1), odchyleniami stan-
dardowymi (2), ładunkami czynnikowymi (3), współczynnikami rzetelności Alfa 
Cronbacha (4), współczynnikami mocy dyskryminacyjnej (5) i wskaźnikami rzetel-
ności zadania

Nr 
pozycji*

M SD Ład.
cz. Alfa Współczynnik mocy 

dyskryminacyjnej

Wskaźnik 
rzetelności 

zadania
1 2 3 4 5 6

pyt2 (2) 3,52 1,09 0,57 0,82 0,47 0,48
pyt7 (5) 4,04 0,98 0,62 0,81 0,33 0,54
pyt12 (6) 4,18 0,91 0,50 0,82 0,28 0,43
pyt13 (7) 3,26 1,30 0,48 0,83 0,41 0,49
pyt15 (9) 3,82 1,12 0,67 0,81 0,31 0,63
pyt20 (11) 3,19 1,26 0,52 0,82 0,37 0,54
pyt26 (16) 3,78 1,09 0,73 0,80 0,54 0,70
pyt28 (18) 3,72 1,02 0,69 0,81 0,49 0,58
pyt29 (19) 3,79 1,15 0,72 0,80 0,39 0,68
pyt30 (20) 3,66 1,08 0,68 0,81 0,50 0,64
M skali = 36,97
SD skali = 6,93
α-Cronbacha dla skali = 0,834
SEM = 2,82

*W nawiasach podane są numery pozycji wersji ostatecznej kwestionariusza.
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Tabela 2.  Pozycje skali „Doradca racjonalny” wraz ze średnimi (1), odchyleniami standardowy-
mi (2), ładunkami czynnikowymi (3), współczynnikami rzetelności Alfa Cronbacha (4), 
współczynnikami mocy dyskryminacyjnej (5) i wskaźnikami rzetelności zadania

Nr 
pozycji*

M SD Ład.
czyn. Alfa

Współczynnik 
mocy 

dyskryminacyjnej

Wskaźnik 
rzetelności 

zadania
1 2 3 4 5 6

pyt 1 (1) 4,35 0,80 0,56 0,71 0,47 0,37
pyt3 (3) 4,09 0,91 0,35 0,73 0,33 0.30
pyt5 (4) 4,31 0,92 0,48 0,74 0,28 0,26
pyt14 (8) 4,19 0,90 0,49 0,72 0,41 0,37
pyt19 (10) 3,81 1,07 0,50 0,74 0,32 0,34
pyt21 (12) 4,45 0,85 0,57 0,73 0,37 0,32
pyt22 (13) 4,60 0,77 0,69 0,70 0,54 0,42
pyt23 (14) 4,44 0,74 0,51 0,71 0,49 0,37
pyt24 (15) 4,33 0,90 0,51 0,72 0,39 0,36
pyt27 (17) 4,48 0,82 0,68 0,71 0,50 0,41
M skali = 43,04
SD skali = 4,79
α-Cronbacha dla skali = 0,741
SEM = 2,44

*  W nawiasach podane są numery pozycji wersji ostatecznej kwestionariusza.

 
pozycje testu dobrze różnicują osoby uzyskujące wysokie i niskie wyniki w danej 
skali. Alfa Cronbacha dla obu skal jest stosunkowo wysoka, bo wynosi 0,834 dla 
skali „Doradca humanistyczny” i 0,741 dla skali „Doradca racjonalny”.

Stabilność wyników Kwestionariusza Potrzeb Doradczych oszacowano na 
podstawie analizy rzetelności połówkowej. W tym przypadku „połówkami” testu 
były wyniki pierwszego i drugiego badania. Powtórne badanie przeprowadzono 
po czterech tygodniach z udziałem 31 osób. Uzyskano wartość współczynnika 
Spearmana – Browna wynoszącą 0,940 i korelacje międzypołówkową = 0,887. 
Są to bardzo wysokie wartości wskazujące na dużą rzetelność testu. Można zatem 
wnioskować, iż Kwestionariusz Oczekiwań Doradczych jest testem o dużej sta-
bilności w czasie. Oznacza to, że ta sama osoba wypełniająca go w różnych odstę-
pach czasu powinna uzyskać podobne wyniki. Dodatkową metodą pozwalająca na 
oszacowanie czy test jest stabilny w czasie jest analiza korelacji między poszcze-
gólnymi pozycjami testu w pierwszym i w drugim badaniu. Korelacje obliczo-
no za pomocą współczynnika rho Spearmana. Współczynniki korelacji wyników  
z pierwszego i drugiego badania przedstawia tabela 3. Większość współczynni-
ków korelacji jest wysoka i istotna statystycznie. Szczególnie dotyczy to pozycji, 
które zostały zakwalifikowane do ostatecznej wersji testu. Uzyskane wyniki po-
twierdzają wcześniejsze założenia o stabilności testu w czasie.
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Tabela 3. Korelacje między poszczególnymi pozycjami pierwszego i drugiego badania

Nr poz1. rho Spearmana Nr poz. rho Spearmana

1 (1) 0,516** 16 0,315
2 (2) 0,327 17 0,306
3 (3) 0,420* 18 0,415*
4 0,660** 19 (10) 0,650**
5 (4) 0,218 20 (11) 0,575**
6 0,654** 21 (12) 0,601**
7 (5) 0,663** 22 (13) 0,630**
8 0,424* 23 (14) 0,475**
9 0,293 24 (15) 0,677**
10 0,045 25 0,438*
11 0,269 26 (16) 0,567**
12 (6) 0,260 27 (17) 0738**
13 (7) 0,387* 28 (18) 0,519**
14 (8) 0,388* 29 (19) 0,579**
15 (9) 0,779** 30 (20) 0,663**

1  W nawiasach podane są numery pozycji wersji ostatecznej kwestionariusza. 
*   p < 0,05. 
** p < 0,01.

Kolejne analizy dotyczyły sprawdzenia, czy przynależność do grupy kobiet  
i mężczyzn różnicuje wyniki w zakresie oczekiwań wobec doradztwa. Odpowied-
nie dane prezentuje tabela 4. 

Tabela 4. Wyniki dziewcząt (D) i chłopców (Ch) w skalach KOD

Typ doradcy Płeć M SD df t* P
Wielkość 

efektu
η2

Doradca 
humanistyczny

D
N=99 38, 26 6,36

261 1,770 0,078 0,012
Ch

N=162 36,85 6,24

Doradca 
racjonalny

D
N=98 44,75 3,37

248 3,247 0,001 0,041
Ch

N=152 43,37 3,22

* test t przy założeniu równych wariancji – po uprzednim sprawdzeniu równości wariancji testem 
   Levene’a.
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Zestawienie wyników chłopców i dziewcząt dowodzi braku różnic między 
płciami w zakresie oczekiwań wobec doradcy humanistycznego – wielkość efektu 
– eta kwadrat jest mała. Dziewczęta (w znaczniej mniej licznej grupie) ujawniają 
większe oczekiwania odnośnie do doradcy racjonalnego, a eta kwadrat przyjmuje 
wartość średnią.

Dokonując oceny trafności kryterialnej skal, skorelowano wyniki dla poszcze-
gólnych skal KOD z wybranymi skalami testu ACL oraz NEO-FFI, oddzielnie dla 
dziewcząt i oddzielnie dla chłopców. W przypadku Testu Przymiotnikowego ACL 
do analizy wybrano następujące skale: Całkowita Liczba Przymiotników, Liczba 
Przymiotników Negatywnych, Potrzeba Osiągnięć, Potrzeba Dominacji, Potrzeba 
Rozumienia Siebie, Potrzeba Afiliacji, Potrzeba Autonomii, Potrzeba Wsparcia, 
Potrzeba Ulegania, Gotowość do Poddania się Poradnictwu oraz Zaufanie do Sa-
mego Siebie. Analiza wykonana z zastosowanie korelacji rang Spearmana wyka-
zała istnienie kilku związków istotnych statystycznie. W grupie dziewcząt pojawił 
się związek pomiędzy oczekiwaniem doradcy humanistycznego a otwartością (rho 
Spearmana = 0,231, N= 99, p < 0,05) oraz pomiędzy oczekiwaniem doradcy racjo-
nalnego a neurotyzmem (rho Spearmana = 0,211, N = 98, p < 0,05), całkowitą licz-
bą przymiotników (rho Spearmana = 0,213, N = 98, p < 0,05), potrzebą dominacji 
(rho Spearmana = 0,225, N = 98, p < 0,05), potrzebą autonomii (rho Spearmana = 
= 0,236, N = 98, p < 0,05) i zaufaniem do siebie  (rho Spearmana = 0,208, N = 98, 
p < 0,05). Oznacza to, że dziewczęta, które spodziewają się ze strony doradcy 
przede wszystkim wsparcia poszukują kontaktu z innymi ludźmi oraz charakte-
ryzują się bezpośrednimi i szczerymi zachowaniami. Te, które wybrałyby dorad-
cę racjonalnego cechuje z jednej strony skłonność do przeżywania negatywnych 
emocji i mała podatność na stres, z drugiej jednak strony duży wgląd we własną 
osobowość, ambicja, niezależność i asertywność. W grupie chłopców pojawił się 
jedynie związek pomiędzy oczekiwaniami doradcy humanistycznego a ekstrawer-
sją (rho Spearmana = 0,193, N = 164, p < 0,05) i potrzebą wsparcia (rho Spear- 
mana = 0,162, N = 164, p<0,05). Można zatem przypuszczać, że potrzebę nawią-
zania kontaktu z doradcą bardziej zorientowanym na klienta niż na zadanie będzie 
wyróżniać chłopców aktywnych, zdolnych do nawiązywania pozytywnych relacji 
interpersonalnych oraz dążących do uzyskiwania wsparcia społecznego.

Końcowym etapem opracowania Kwestionariusza Oczekiwań Doradczych 
była normalizacja wyników skal. Wykonano ją oddzielnie dla grupy dziewcząt  
i chłopców. Zastosowano skalę stenową. Składa się ona z dziesięciu jednostek 
(stenów). Średnia to 5,5, a odchylenie standardowe wynosi 2,0. Każdy sten to po-
łowa odchylenia standardowego. Wyniki z przedziału 1–4 sten to wyniki niskie, 
steny 5 i 6 to wyniki średnie, a steny 7–10 to wynik wysoki (Brzeziński 1976). 
Tabele norm zamieszczone są w aneksie. 

Do interpretacji wyników wykorzystuje się wyniki w poszczególnych skalach 
oraz odpowiedzi, jakich osoba badana udzieliła na konkretne pytanie. Korzystanie 
z wyników w skali stenowej jest uzasadnione tylko dla osób w podobnym wieku 
i płci, dla jakich przeprowadzona została normalizacja. Wyniki w poszczegól-
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nych skalach wskazuje na rodzaj pomocy, jakiej oczekuje klient. Wysoki wynik 
w skali doradca humanistyczny wskazuje na to, że badany potrzebuje kogoś, kto 
zachęci go od działania, będzie go motywował do poznawania siebie i wspierał  
w samodzielnym podejmowaniu decyzji. Wysoki wynik w skali doradca racjo-
nalny sugeruje, że osoba badana oczekuje udzielenia konkretnych informacji  
i przedstawienia gotowych rozwiązań, które rozwiązałyby jego problem. 

W analizie wyników uzyskanych w Kwestionariuszu Potrzeb Doradczych 
warto także przyjrzeć się poszczególnym pozycjom testowym. Ponieważ są one 
przykładami konkretnych zachowań doradcy zawodu mogą być dodatkowym, 
bardziej szczegółowym źródłem informacji o tym, czego uczeń oczekuje od psy-
chologa. 

Podsumowanie

W artykule zaprezentowano rezultaty pracy nad walidacją Kwestionariusza 
Oczekiwań Doradczych. Powstał on w oparciu o teorię typów doradców zawodu 
Wojtasik. Najpierw stworzono pełną listę twierdzeń wchodzących w skład kwe-
stionariusza, opracowano instrukcję i wybrano skalę, na której badani oceniali 
poszczególne pozycje testowe. Kolejnym krokiem było obliczenie wyników oraz 
analiza parametrów statystycznych. Okazało się, że empirycznie i matematycznie 
wyodrębnione czynniki nie w pełni pokrywają się z teoretycznie zdefiniowany-
mi domenami oceny oczekiwań doradczych. Wśród wyodrębnionych czynników 
w ograniczonym stopniu pojawiły się pozycje reprezentujące skale teoretyczne, 
które zostały określone jako „ekspert” i „leseferysta”, stanowiące jednocześnie 
modele skrajne. Można to wytłumaczyć tym, iż w rzeczywistości doradcy rzadko 
prezentują radykalne i jasno zdefiniowane postawy, a role doradców są rozległym 
obszarem zadań nie zawsze dających się zakwalifikować do określonej kategorii 
teoretycznej. Ostatecznie więc dokonano zmian w pierwotnej wersji kwestiona-
riusza. Zrezygnowano z pięciu skal na rzecz dwóch: doradcy humanistycznego  
i doradcy racjonalnego. 

Badania wykazały, że Kwestionariusz Oczekiwań Doradczych jest metodą 
rzetelną i trafną, która pozwala w sposób łatwy i szybki uzyskać informacje na 
temat potrzeb konkretnej osoby wobec psychologa – doradcy zawodu. Uzyskane 
parametry pozwalają na stosowanie skali jako metody wstępnej w poradnictwie 
zawodowym. Kwestionariusz może być wykorzystywany przez psychologów 
pracujących w szkołach oraz w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. 
Pozwala na zorientowanie się, jakiego typu pomocy potrzebuje dana osoba. To  
z kolei powoduje, że psycholog może dostosować pracę do konkretnego klienta,  
a sama pomoc jest bardziej trafna. W szkołach kwestionariusz może być stosowa-
ny w ostatnich klasach gimnazjum i szkoły średniej, kiedy uczniowie stają przed 
ważnymi wyborami dalszych kierunków własnej edukacji. Z uwagi na prostą for-
mę testu badaniem może być jednorazowo objęta większa liczba osób. 
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Należy jednak pamiętać, że badania walidacyjne tego kwestionariusza prze-
prowadzono na określonej grupie osób. Wprowadza to pewne ograniczenia co do 
stosowania tego narzędzia w praktyce. Choć podjęte badania dały dość obiecujące 
rezultaty, należałoby jeszcze dokonać dalszej analizy trafności zewnętrznej oraz 
badań na większej, bardziej reprezentatywnej grupie osób w celu potwierdzenia 
uzyskanych tu wyników.
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Aneks

Kwestionariusz Oczekiwań Doradczych

Poniższe stwierdzenia dotyczą doradcy zawodu. Przeczytaj je uważnie i zasta-
nów się, w jakim stopniu opisywane zachowanie doradcy zaspokaja Twoje potrze-
by. Każde ze stwierdzeń oceń na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie 
NIE”, 5 oznacza „zdecydowanie TAK”. Zaznacz kółkiem tę cyfrę, która najlepiej 
określa Twoje zdanie. Upewnij się, że odpowiedziałeś(łaś) na wszystkie pytania.
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Doradca zawodu

• (1) Skupia się na celu porady 1 2 3 4 5

• (2) Jest opiekuńczy i podtrzymuje mnie na duchu 1 2 3 4 5

• (3) Dysponuje wiedzą życiową, doświadczeniem i intuicją 1 2 3 4 5

• (5) Informacje, które przekazuje mi doradca mogę zaakceptować  
lub odrzucić 1 2 3 4 5

• (7) Jest godny zaufania i wrażliwy na moje problemy 1 2 3 4 5

• (12) Wspiera mnie w samodzielnym rozwiązaniu trudnej dla mnie  
sytuacji 1 2 3 4 5

• (13) Mój problem jest także problemem doradcy 1 2 3 4 5

• (14) Daje mi trafne instrukcje dotyczące podejmowania decyzji 1 2 3 4 5

• (15) Nie tylko udziela porady zawodowej, ale także pomaga mi lepiej  
zrozumieć siebie 1 2 3 4 5

0. (19) Zajmuje się głównie udzielaniem rad, wskazówek i wyjaśnień 1 2 3 4 5

1. (20) Zaspokaja moją potrzebę wygadania się 1 2 3 4 5

2. (21) Nie narzuca mi własnego zdania, a jedynie sugeruje rozwiązanie 1 2 3 4 5

3. (22) Dostarcza rzetelnej informacji o zawodach 1 2 3 4 5

4. (23) Zachęca mnie do działania 1 2 3 4 5

5. (24) Jest przede wszystkim dobrym informatorem 1 2 3 4 5

6. (26) Jest partnerem w rozmowie o moich problemach 1 2 3 4 5

7. (27) Daje mi informacje o tym, jakie zawody mogę wybrać 1 2 3 4 5

8. (28) Wspólnie ze mną rozwiązuje moje problemy 1 2 3 4 5

9. (29) Jest otwarty na wszystkie moje problemy 1 2 3 4 5

0. (30) Poświęca mi wiele czasu 1 2 3 4 5

Uwaga: W nawiasach podane są numery pozycji wersji pilotażowej.

KLUCZ

Doradca humanistyczny – pozycje: 2, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 20
Doradca racjonalny – pozycje: 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17
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Normy stenowe 

STEN

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY

STEN
Doradca 

humanistyczny

N = 99

Doradca 
racjonalny

N = 98

Doradca 
humanistyczny

N = 162

Doradca 
racjonalny

N = 152
1 21 36 22 – 1
2 22–25 37 23–26 37 2
3 26–30 38–41 27–30 38–39 3
4 31-34 42–43 31–33 40–41 4

5 35–38 44 34–36 42–43 5

6 39–41 45–46 37–39 44 6

7 42–44 47 40–43 45–46 7

8 45–46 48 44–45 47 8

9 47 49 46–47 48 9
10 48–49 50 48–50 49–50 10

The Counselling Expectations Questionnaire – an empirical verification of 
Bożena Wojtasik's concept

Key words: career counselling, expectations, questionnaire

Summary: The article presents the process of creating a tool for research of coun-
selling expectations based on the concept of counselling styles elaborated by Bożena 
Wojtasik (1997). The pilot study was done with the help of 268 high school students 
[technical and liceum (comprehensive)] comprised of 169 boys and 99 girls aged 
between of 17 – 20. A psychometric analysis of this tool has not confirmed the 
existence of theoretical scales relating to categories such as expert, informant, lais-
sez-faire, consultant, submissive guardian, but has lead to two new categories – "hu-
manist counsellor" (10positions, Cronbach's alfa = 0,834) and "rational counsellor" 
(10positions, Cronbach's alfa = 0,741). To verify the adequacy of an external test, 
two personality tests were used: the NEO-FFI questionnaire by Costy and McCrae 
and Guough's and Heilbrun's ACL Adjective test. It has also been verified whether 
the method described is stable over time. A final version of the questionnaire has 
been prepared along with a normalisation. 
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