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Plan wystąpienia

1 Koncepcja czynników chroniących, czynników zaburzeń i zachowań ryzykownych 
a obszar diagnoz dokonywanych przygotowanymi bateriami kwestionariuszy. 

Założenia teoretyczne baterii kwestionariuszy (B-KFS, B-KMiA).

Struktura baterii kwestionariuszy (B-KFS, B-KMiA) i ich własności 

psychometryczne. 

Zastosowanie i znaczenie baterii kwestionariuszy w diagnostyce 
psychopedagogicznej i profilaktyce zaburzeń dzieci i młodzieży. 
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Baterie Kwestionariuszy 
Funkcjonowania Społecznego (B-KFS) i 
Kwestionariuszy Motywacji (B-KMiA) 
jako propozycja diagnozy czynników ryzyka, 
czynników chroniących i zachowań ryzykownych 

https://diagmatic.pl/#top


Konstrukcja narzędzi - założenia

wczesna diagnoza całościowa
predyspozycje osobiste i wpływ środowiska
kumulacja ryzyk
wahania rozwojowe 

Zadania profilaktyki1

Czynniki ryzyka w diagnozie zaburzeń:2

Znaczenie czynników chroniących 3



Zastosowanie narzędzi

1 Komplementarna diagnoza czynników chroniących (salutogenetycznych) i 
czynników zaburzeń (patogenetycznych) rozwoju młodego pokolenia.

Komplementarna diagnoza poziomu motywacji (rodzajów/typów motywacji) i 
przyczyn jej deficytów (amotywacji) w różnych obszarach aktywności.

Cel: dostarczenie szczegółowych wyników, użytecznych w pracy terapeutycznej i 
wychowawczej z uczniem w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Projekt NCBiR: Opracowanie inteligentnych narzędzi do diagnozy psycho-
społeczno-edukacyjnej dzieci i młodzieży jest odpowiedzią na te potrzeby.
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Założenia teoretyczne baterii kwestionariuszy 
funkcjonowania społecznego (B-KFS)

Koncepcja salutogenezy Aarona Antonovsky’ego, uzupełniona koncepcjami 
rozwoju osobowości Seymoura Epsteina, zaburzeń emocjonalnych i 
behawioralnych Thomasa M. Achenbacha oraz środowiska życia i rozwoju. 

Skonstruowano dwie baterie kwestionariuszy:

do oceny czynników zaburzeń/ryzyka i zachowań ryzykownych 
(patogeneza) – w sferach: relacji intrapersonalnych (postrzeganie „ja”), 
relacji interpersonalnych, relacji z innymi i relacji z mediami

do oceny czynników chroniących (salutogeneza) – w sferach: 
postrzegania własnego „ja”, własnych relacji z innymi oraz postrzegania 
siebie w sytuacjach edukacyjnych.  





Zakres zmian w ostatecznej strukturze kwestionariuszy do badania deficytów rozwojowych 
(KFS-P) - patogeneza cz. I



Zakres zmian w ostatecznej strukturze kwestionariuszy do badania deficytów rozwojowych 
(KFS-P) - patogeneza cz. II



Skale zaburzeń w funkcjonowaniu indywidualnym

Sfera emocjonalna (zaburzenia depresyjne i tendencje suicydalne, zaburzenia 
lękowe, zachowania wycofujące)

Sfera poznawcza (samo poniżające zniekształcenia poznawcze, egocentryczne 
zniekształcenia poznawcze)

Sfera somatyczna (zaburzenia odżywiania, objawy wegetatywne)

Sfera zachowaniowa - indywidualna destrukcyjność (brak kontroli działania, 
nadruchliwość i impulsywność, destruktywne radzenie sobie)

Sfera zachowaniowa - społeczna destruktywność (zachowania agresywne, 
zachowania opozycyjno-buntownicze, zachowania niedostosowane)



Skale zaburzeń w pełnieniu ról społecznych

Zaburzenia w pełnieniu roli rówieśnika (poczucie odrzucenia rówieśniczego, 
negatywne postawy wobec rówieśników, poczucie zagrożenia ze strony 
rówieśników)

Zaburzenia w pełnieniu roli dziecka w rodzinie (negatywne postawy wobec 
obowiązków domowych, zachowania buntownicze wobec wymagań 
wychowawczych, niekontrolowane zachowania poza domem rodzinnym)

Zaburzenia w pełnieniu roli ucznia (niepowodzenia edukacyjne, negatywizm 
szkolny)



Skale zaburzeń w funkcjonowaniu z Mediami

Ryzyko uzależnienia od Internetu (zdominowanie życia przez Internet, 
zaburzenia kontroli czasu, zaburzenia kontroli emocji)

Cyberprzemoc (doświadczanie cyberprzemocy, stosowanie cyberprzemocy)



Zakres zmian w ostatecznej strukturze kwestionariuszy do badania potencjałów rozwojowych 
(KFS-S) - salutogeneza



Skale zasobów w funkcjonowaniu społecznym

Pozytywny obraz kompetencji osobistych (poczucie własnej wartości, poczucie 
kontroli, nadzieja na sukces, nastawienia transgresyjne, konstruktywne radzenie 
sobie)

Pozytywny obraz kompetencji społecznych (zdolności empatyczne, zdolności 
asertywne, zdolności kooperacyjne, zachowania prospołeczne)

Pozytywny obraz funkcjonowania w relacjach edukacyjnych (stosunek do nauki, 
stosunek do szkoły, wsparcie grupy rówieśniczej, wsparcie nauczycieli i szkoły, 
wsparcie domu rodzinnego)



Stosowanie baterii kwestionariuszy funkcjonowania 
społecznego (B-KFS) 

Narzędzie można traktować jako zintegrowaną całość, pozwalającą dokonać 
diagnozy komplementarnej (pozytywnej i negatywnej – czynników ryzyka, 
czynników chroniących i zachowań ryzykownych), odnoszącej się do 
funkcjonowania w różnych sferach aktywności i realizowania przypisanych 
rozwojowo ról społecznych w podstawowych środowiskach życia 
(wychowawczych). 



Obszary narzędzi 

Zaburzenia w Funkcjonowaniu Indywidualnym
Zaburzenia w Pełnieniu Ról Społecznych
Zaburzenia w Funkcjonowaniu związanym z Mediami
Zasoby w Funkcjonowaniu Indywidualnym
Zasoby w Funkcjonowaniu w Relacjach Społecznych
Zasoby w Funkcjonowaniu w Relacjach Edukacyjnych

Bateria Kwestionariuszy Funkcjonowania Społecznego (B-KFS) - łącznie 51 
wymiarów badania
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Założenia teoretyczne baterii kwestionariuszy 
motywacji i amotywacji (B-KMiA)

Koncepcja autodeterminacji (Self-Determination Theory) Edwarda L. Deciego i 
Richarda M. Ryana, którą rozwinięto w kierunku analizy przyczyn braku 
motywacji (amotywacji).

Skonstruowano dwa powiązane ze sobą integralnie narzędzia diagnostyczne: 

do oceny rodzajów motywacji

do oceny przyczyn amotywacji

w 4 sferach aktywności: poznawczej, prospołecznej, sportowej, 
relacyjnej







Skale motywacji i amotywacji

Rodzaje motywacji (motywacja wewnętrzna, motywacja zewnętrzna, 
amotywacja)

Bateria Kwestionariuszy Motywacji i Amotywacji (B-KMiA) - łącznie 24 
wymiary  badania
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Przyczyny amotywacji (kompetencje do działania, użyteczność 
działania, obciążenie działaniem)

w sferze uczenia się, spotu, pomagania i relacji rówieśniczych





Stosowanie baterii kwestionariuszy motywacji i 
amotywacji (B-KMiA)

Narzędzie można traktować jako zintegrowaną całość, pozwalającą na dokonanie 
diagnozy komplementarnej (pozytywnej i negatywnej, potencjalnych czynników 
chroniących i czynników ryzyka), gdyż w przypadku stwierdzenia deficytów w 
sferze motywacji do działania, można dokonać także oceny potencjalnych 
przyczyn jej braku w różnych obszarach aktywności.  



Baterie kwestionariuszy B-KFS i B-KMiA:

sędziowie kompetentni, pilotaże, badania zasadnicze

badania standaryzacyjne na dużych, losowych próbach na terenie całej Polski

bardzo szczegółowa analiza psychometryczna (eksploracyjna analiza grafów, 
eksploracyjna analiza czynnikowa oraz konfirmacyjna analiza czynnikowa)

Zostały opracowane z zachowaniem najwyższych standardów jakości (zgodnie z 
wytycznymi APA, EFPA i ITC)

Metodologicznie zaawansowane procedury konstruowania narzędzi 
diagnostycznych (IRT – Item Response Theory) czynią diagnozę z ich 
wykorzystaniem trafną, rzetelną i obiektywną. 



Baterie kwestionariuszy B-KFS i B-KMiA:

W praktyce psychopedagogicznej:

przeznaczone są do diagnozowania dzieci w wieku 9-16 lat (IV-VIII klasa szkoły 
podstawowej),

przygotowane zostały w wersji elektronicznej,  

dostarczają bardzo szczegółowych wyników, obejmując 51 (B-KFS) i 24 (B-KMiA) 
różnych cech i wymiarów funkcjonowania dzieci i młodzieży.



Zastosowanie B-KFS i B-KMiA w praktyce 
psychopedagogicznej 

Badanie funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży ma zasadnicze 
znaczenie w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej ze względu na 
projektowanie oddziaływań interwencyjnych o charakterze:

pomocniczym i wspierającym pozytywne procesy rozwojowe,

korygującym i modyfikującym procesy rozwojowe wykazujące różny 
stopień zaburzeń,

eliminującym czynniki powodujące powstawanie negatywnych zjawisk,

profilaktycznym, wyprzedzającym lub zapobiegającym nasilaniu się lub 
występowaniu negatywnych zjawisk lub promujący pojawianie się zjawisk 
pozytywnych rozwojowo.

sprawdzanie końcowych skutków procesu oddziaływania.



Numer telefonu:
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