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Wskazówki dotyczące pracy zaliczeniowej  

(badania diagnostycznego) 

 
 

Strona formalna pracy 

 

➢ Praca powinna być napisana czcionką 12 punktów (Arial lub Times New Roman), z 

zachowaniem odstępów 1,5.  

➢ Punkt 6 raportu diagnostycznego powinien mieć około 4 stron (ewentualnie może być 

dłuższy). Strony należy ponumerować.  

➢ Pracę zaliczeniową proszę przesłać na mgmiterek@swps.edu.pl 

do dnia 7.06.2020 r. oraz pracę zaliczeniową proszę zamieścić w Classroom. 

 

 

 

Struktura raportu z badania diagnostycznego 

 

1. Dane ogólne dotyczące osoby badanej:  

inicjały, płeć, wiek, wykształcenie, zawód, aktualna sytuacja rodzinna, zawodowa itp. 

UWAGA: z raportu diagnostycznego (i kwestionariusza/y) powinny być usunięte dane 

identyfikacyjne 

 

2. Osoby badające:  

imiona i nazwiska, numer grupy, tryb studiów 

Badanie diagnostyczne można przeprowadzić indywidualnie lub w zespole dwuosobowym. 

 

3. Cel badań diagnostycznych: 

ogólnie: zrozumienie sposobu radzenia sobie przez osobę badaną z napotykanymi 

trudnościami; odpowiedź na pytania: Jak osoba radzi sobie ze stresem? Dlaczego osoba 

reprezentuje dany styl(e) radzenia sobie ze stresem?  

 

4. Przebieg badań diagnostycznych: 

ogólny opis przebiegu badań (kiedy przeprowadzono poszczególne badania, jakie zastosowano 

metody) z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw od procedury standardowej, zakłóceń itp. 

Jeśli praca diagnostyczna była wykonywana zespołowo, to proszę napisać, kto przeprowadzał 

poszczególne części pracy (tj. rozmowę, transkrypcję, opracowanie wyników 

kwestionariuszowych), natomiast całościowej interpretacji wyników badania diagnostycznego 

dokonuje zespół. 
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5. Relacja diagnostyczna: 

ogólny opis przebiegu relacji diagnostycznej (kontekst badań, motywacja osoby do badania, 

jakość kontaktu itp.) oraz uczucia, refleksje i osobiste wrażenia badającego na temat osoby 

badanej (dane z recypatii) (opis relacji diagnostycznej można podzielić na dwa spotkania)    

 

6. Określenie sposobu radzenia sobie ze stresem przez osobę badaną.  

➢  Wyniki badania na temat specyfiki i przyczyn sposobów radzenia sobie ze stresem przez 

osobę badaną lub/i ewentualnych trudności należy przedstawić według przyjętych obszarów 

diagnostycznych (wywiedzionych z teorii) dotyczących stresu w życiu osoby badanej, czyli 

według obszarów, które zostały zoperacjonalizowane pytaniami. Innymi słowy - informacje 

dotyczące stresu w życiu osoby badanej należy zorganizować (opisać) według przyjętych 

obszarów diagnostycznych dotyczących stresu.1 

➢  Niezależnie od obszarów, w jakie zostaną zorganizowane informacje dotyczące 

doświadczania i radzenia sobie ze stresem przez osobę badaną, po ich opisie należy dokonać 

integracji (syntezy) danych diagnostycznych, czyli syntetycznego podsumowania, które będzie 

zawierać najważniejsze informacje pozyskane w kontakcie diagnostycznym, pochodzące z 

różnych metod diagnostycznych (obserwacji, rozmów, badania kwestionariuszowego). W tym 

syntetycznym opisie sposobu radzenia sobie przez osobę badaną z napotykanymi 

trudnościami, czyli tego jak osoba radzi sobie ze stresem i dlaczego właśnie tak, powinny 

znaleźć się następujące informacje:   

❑ opis aktualnego sposobu funkcjonowania osoby badanej w sytuacjach stresowych; 

❑ dominujący styl(e) radzenia sobie ze stresem (jeśli jakiś styl dominuje); 

❑ opis skutecznego uwalniania się od skutków stresu i nie dopuszczania do kumulowania 

się efektów jego długotrwałego działania, radzenia sobie z wahaniami nastroju i 

emocjami lub wskazanie trudności w tych obszarach (nieradzenie sobie ze stresem);  

❑ opis zasobów zewnętrznych i wewnętrznych osoby badanej jako źródła sposobów 

radzenia sobie i narzędzie ewentualnej pomocy (należało by wskazać zarówno zasoby, z 

których osoba badana korzysta w sytuacjach stresowych, jak i te, których nie 

wykorzystuje); 

❑ w zakończeniu podsumowania należy spróbować odnieść się do następujących kwestii:  

- sformułowanie prognozy co do przyszłego funkcjonowania osoby badanej w sytuacjach 

stresowych, 

- sformułowanie zaleceń diagnostycznych w postaci obszarów do dalszej pracy 

diagnostycznej (luki diagnostyczne), 

 
1 Przykładowe obszary diagnostyczne: dominujący styl radzenia sobie ze stresem, strategie radzenia 

sobie ze stresem stosowane przez osobę badaną, sytuacje odbierane przez osobę badaną jako 

stresujące (ich specyfika), najważniejsze stresory, reakcje stresowe i poziom świadomości tych 

reakcji, przeważająca ocena pierwotna (wg Lazarusa) sytuacji stresowych (wyzwanie, zagrożenie, 

strata), dostępność i umiejętność korzystania ze wsparcia społecznego, strategia radzenia sobie a 

rodzaj sytuacji stresowej, elastyczność/brak elastyczności doboru strategii, poziom refleksyjności w 

zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem, konsekwencje stresu, dynamika sytuacji stresowej itp. 
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- ewentualne sformułowanie zaleceń dotyczących pomocy psychologicznej (dotyczy 

sytuacji, w których osoba badana nie radzi sobie efektywnie ze stresem), 

- ewentualne uwagi dotyczące komunikowania wyników osobie badanej. 

 

UWAGA: 

- chociaż należy podjąć próbę zrozumienia sformułowanego problemu w całościowym 

kontekście osobowości osoby badanej i warunków jej życia, jednak praca nie jest ogólną 

diagnozą osobowości; należy trzymać się powyżej zdefiniowanego celu, tj. zbierać i 

interpretować tylko takie dane, które mają znaczenie dla analizy zachowania w obliczu 

stresu; 

- w raporcie diagnostycznym należy odwoływać się do zawartości portfolio diagnostycznego 

(np. zob. rozmowa x, strona y, linia z); 

- hipotezy powinny być sformułowane w terminach psychologicznych, a nie w języku 

potocznym; 

- uzyskane w kontakcie diagnostycznym informacje, w każdym z przyjętych obszarów 

diagnostycznych, możemy interpretować z trzech perspektyw:  

❑ z perspektywy osobistej (Uważam/y , że osoba badana ...)2, 

❑ z perspektywy teoretycznej, czyli opisujemy, interpretujemy informacje diagnostyczne 

w kontekście istniejących pojęć (np. osoba badana radziła sobie z sytuacjami 

stresującymi, którym nie podołała – porażkami, stosując mechanizm pozytywnego 

przewartościowania [zob. rozmowa 1, strona 4, linia 143]), czy istniejących teorii 

psychologicznych (np. zachowanie osoby badanej w sytuacjach trudnych, których nie jest 

w stanie kontrolować, może wyjaśniać teoria S. Folkman (1992), gdyż opisywany przez 

autorkę model dobroci dopasowania...),  

❑ z perspektywy empirycznej, czyli z perspektywy istniejących już badań (np. 

zaobserwowane u osoby badanej strategie radzenia sobie ze stresem korespondują z 

/można wyjaśniać/ wynikami badań uzyskanymi przez R. Lazarusa (1985).... ). 

-  Interpretacja wyników nie musi zawierać wszystkich wymienionych perspektyw.  

- Najważniejsze, aby interpretacja była dobrze uzasadniona (odwołania do fragmentów portfolio), 

logiczna, jasna.  

-  Interpretacja wyników może zawierać kilka wyjaśnień, przypuszczeń, hipotez na temat tego, 

dlaczego badany przejawia dany styl czy określone strategie radzenia sobie ze stresem. Dlatego 

interpretacja może przybrać postać dyskusji pomiędzy różnymi wyjaśnieniami uzyskanych danych 

diagnostycznych.  

UWAGA: warto określić stopień pewności poszczególnych hipotez (np. osoba badana 

najprawdopodobniej…; można przypuszczać, że …; na podstawie danych z rozmowy można 

przyjąć, że …). 

7. Bibliografia: 

spis wykorzystanej literatury  

 
2 W przypadku interpretacji danych z osobistej perspektywy należy unikać sformułowań zbyt 
potocznych oraz uważać na problem subiektywności (choć w diagnozie wykonywanej przez 2 osoby 
pełni się funkcję podobną do sędziów kompetentnych, co może obiektywizować wnioski/interpretacje 
pochodzące z perspektywy osobistej).    
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Elementy portfolio diagnostycznego 

 

Oprócz raportu (jak wyżej) w pracy powinny znaleźć się materiały wyjściowe (surowe, tj. 

transkrypcja i arkusz/e kwestionariusza/y) oraz interpretacje wyników obserwacji i badania 

kwestionariuszowego.  

UWAGA: Portfolio diagnostyczne może być zrealizowane w sposób nieco odbiegający od 

poniższych wskazówek, jednak przy zachowaniu przejrzystej i logicznej struktury pracy.  

 

1. Analiza danych obserwacyjnych z rozmowy  

proponowane obszary i kategorie obserwacji: gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy, postawa 

ciała, sposób poruszania się, emocje (stopień ekspresji, labilność, wskaźniki napięcia itd.), 

sposób mówienia (ton głosu, tempo, charakterystyczne sformułowania itd.), wygląd, ubiór 

(adekwatny/nieadekwatny do sytuacji, wieku, kolory itd.), charakterystyczny styl zachowania 

UWAGA: należy zwrócić szczególną uwagę na dane obserwacyjne związane z celem diagnozy 

(zachowanie się osoby badanej w sytuacji stresowej). 

 

2. Analiza danych pochodzących z treści rozmowy  

- transkrypcji nagranej rozmowy należy dokonać wg zasad transkrypcji  

- zestawienia można dokonać jak w tabeli z tym, że można ograniczyć się do kolumn 1, 2 i 3 

pomijając kolumnę 4 (Hipotezy...), jeśli w raporcie diagnostycznym będą szczegółowe 

odwołania do  poniższej tabeli, np. zob. rozmowa 1, strona 4, linia 143), 

 

 

Tabela 1. Dane z  rozmowy 

  1                                 2    3  4 

Numer 
linii 

 
Transkrypcja rozmowy 

 

Komunikacja 
niewerbalna 

Hipotezy 
(robocze, 

cząstkowe) 

1 
2 

1D: … 
1OB: …  

            ... H1: … 

 

 

3. Analiza danych dotyczących badania metodą kwestionariuszową (CISS3): 

 

3.1. Informacja ogólna o CISS 

informacja dotycząca tego, jakie narzędzie zastosowano w badaniu oraz odsyłacz do bibliografii  

 

3.2. Procedura badania  

data badania, miejsce badania, czas trwania, warunki badania i jego przebieg, ewentualne 

odstępstwa od standardowej procedury, czynniki zakłócające przebieg badania, kontakt z 

 
3 CISS = Coping Inventory for Stressful Situations = Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach 
stresowych (N. S. Endler, J. D. A. Parker, 1994; polska adaptacja J. Strelau, A. Jaworowska, K. 
Wrześniewski, P. Szczepaniak, 2005, PTP)  
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osobą badaną i jej motywacja/postawa wobec badania kwestionariuszowego, ewentualne 

komentarze badanego na temat kwestionariusza/badania kwestionariuszowego. 

 

3.3. Wyniki 

- obliczenie wyników surowych dla każdej skali;  

- zamiana wyników surowych na wyniki przeliczone;   

- informacja o przyjętym poziomie istotności; 

- określenie przedziałów ufności dla wyników w poszczególnych skalach;  

- ocena istotności różnic między wynikami w poszczególnych skalach. 

3.4. Prezentacja wyników 

- wyniki należy przedstawić w tabeli 

 

Tabela. Wyniki uzyskane w badaniu kwestionariuszem CISS 

Skala wynik 
surowy 

wynik 
przeliczony 

przedział ufności 

SSZ - styl 
skoncentrowany na 
zadaniu 

   

SSE - styl 
skoncentrowany na 
emocjach 

   

SSU - styl 
skoncentrowany na 
unikaniu 

   

ACZ - angażowanie się 
w czynności zastępcze 

   

PKT - poszukiwanie 
kontaktów 
towarzyskich 

   

 

3.5. Podsumowanie i interpretacja wyników: 

- w podsumowaniu warto zebrać i krótko podsumować najważniejsze wyniki (m.in. różnice 

istotne); 

- interpretując wyniki należy brać pod uwagę przedziały ufności; 

- należy zinterpretować wyniki w poszczególnych skalach w odniesieniu do wyników grupy  

       normalizacyjnej;  

- należy spróbować określić, jakie znaczenie mają otrzymane wyniki np. dla funkcjonowania 

osoby badanej w sytuacjach stresowych; wyniki mogą być podstawą wyjaśnienia aktualnych 

trudności w radzeniu sobie ze stresem lub/i możliwości osoby badanej. 

 
4. Jeśli do badania osobowościowych uwarunkowań radzenia sobie ze stresem wykorzystano 

NEO-FFI, to należy w formie tabeli przedstawić jego wyniki surowe i stenowe (wraz z 
przedziałami ufności).   
 

5. Zgoda na badanie (należy przedstawić osobie prowadzącej zajęcia, która ją zatrzymuje). 
 
 


