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Siedmiowymiarowy model aspiracji
!yciowych Kassera i Ryana.
Analiza trafno"ci i rzetelno"ci narz#dzia
Anna Maria Zawadzka, Joanna Duda, Rafa Rymkiewicz, Blanka Kondratowicz-Nowak
Uniwersytet Gda!ski, Instytut Psychologii

Artyku prezentuje polsk$ adaptacj# narz#dzia zwanego Indeksem aspiracji autorstwa Tima Kassera
i Richarda Ryana. S u!y ono do pomiaru dwóch typów aspiracji – wewn#trznych (rozwój osobisty, zwi$zki
z innymi, wspólnotowo"%) i zewn#trznych (bogactwo, s awa, wizerunek) oraz aspiracji dotycz$cych zdrowia. Zaprezentowano wyniki trzech bada&. Wyniki pierwszego wskazuj$ na dopasowanie do badanej grupy,
zak adanego przez autorów, modelu siedmioczynnikowego oraz satysfakcjonuj$c$ rzetelno"% ka!dej z aspiracji. Rezultaty drugiego badania, zgodnie z za o!eniami autorów narz#dzia, ukazuj$ pozytywne zwi$zki
aspiracji wewn#trznych z uczuciami pozytywnymi i zadowoleniem z !ycia. Trzecie badanie wskazuje na
pozytywne zwi$zki aspiracji zewn#trznych – bogactwa, s awy i wizerunku z orientacj$ materialistyczn$.
Prezentowane narz#dzie jest trafne wewn#trznie i teoretycznie oraz rzetelne.
S owa kluczowe: aspiracje "yciowe, materializm, dobrostan, Indeks aspiracji

Jednym z wa!nych tematów bada& psychologicznych
s$ cele, które osoba wybiera w !yciu i ich wp yw na
jej dobrostan (fizyczny, psychiczny i spo eczny). Jedn$
z najbardziej spopularyzowanych teorii, która podejmuje ten w$tek, jest teoria autodeterminacji (Ryan, Deci,
2000). W odniesieniu do tej teorii powsta o prezentowane w artykule narz#dzie zwane Indeksem aspiracji
(IA). W ramach IA wyró!nia si# dwie grupy celów –
wewn#trzne i zewn#trzne, które stawia si# w opozycji do
siebie w urzeczywistnianiu dobrostanu jednostki.
Dotychczas za pomoc$ IA przeprowadzono wiele bada&
w ró!nych kontekstach kulturowych oraz na odmiennych
grupach wiekowych i wskazano, !e ukierunkowanie na
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realizacj# celów zewn#trznych w porównaniu z orientacj$
na cele wewn#trzne obni!a dobrostan (Kasser, Ryan, 1993,
1996; Kim, Kasser, Lee, 2003; Lekes, Gingras, Philippe,
Koestner, Fang, 2009; Martos, Kopp, 2012; Ryan, Chirkov,
Little, Sheldon, Timoshina, Deci, 1999; Schmuck, Kasser,
Ryan, 2000). Miarami dobrostanu, których u!yto w tych
badaniach, by y: samoaktualizacja, witalno"%, ogólne
zadowolenie z !ycia, typ odczuwanych w ci$gu dnia emocji, poziom narcyzmu, odczuwanego niepokoju, depresji
czy objawy somatyczne.
Niniejszy artyku ma na celu przedstawienie wybranych
w a"ciwo"ci psychometrycznych IA na grupach Polaków.
W literaturze polskiej, jak autorom wiadomo, s$ wykorzystywane dwie wersje IA autorstwa Tima Kassera
i Richarda Ryana – siedmioczynnikowa (z 1996 roku; por.
Kondratowicz-Nowak, Zawadzka, Godlewska-Werner,
2013; Zawadzka, Duda, 2012) i jedenastoczynnikowa
(poszerzona z 2005 roku; por. Górnik-Durose, Janiec,
2010). Natomiast nie ma opracowania, które przedstawiaoby w a"ciwo"ci psychometryczne siedmioczynnikowego
Indeksu aspiracji Kassera i Ryana, dotycz$cego próby polskiej. Ten artyku ma za zadanie wype ni% istniej$c$ luk#.
W badaniach przeprowadzonych dotychczas g ównie
w USA, Europie i Azji wykazano (m.in. w nast#puj$cych
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badaniach: Kasser, Ahuvia, 2002; Kasser, Ryan, 1993,
1996; Kim i in., 2003; Martos, Kopp, 2012; Lekes i in.,
2009; Schmuck i in., 2000; Skar!y&ska, 2003, 2004),
!e Indeks aspiracji daje mo!liwo"% sprawdzenia stopnia, w jakim ludzie koncentruj$ si# na osi$ganiu celów
wewn#trznych w porównaniu z celami zewn#trznymi oraz
jak waga i znaczenie celów zewn#trznych w porównaniu
z wewn#trznymi wi$!$ si# dobrostanem. Narz#dzie to
umo!liwia równie! badanie wagi i znaczenia aspiracji
materialistycznych, tzw. triady materialistycznej – pieni#dzy, wizerunku i s awy (money, image & fame), dlatego
jest u!yteczne w "ledzeniu korelatów psychologicznych
tych aspiracji, które wi$!$ si# z kultur$ konsumpcji i materializmu (por. Górnik-Durose, Janiec, 2010). Powy!sze
uwagi dowodz$, !e narz#dzie to jest warto"ciowe i warto
je adaptowa%.
Artyku przedstawia analizy trafno"ci wewn#trznej
i rzetelno"ci kwestionariusza oraz jego trafno"ci kryterialnej. W ocenie trafno"ci wewn#trznej pos u!ono si#
konfirmacyjn$ analiz$ czynnikow$, a w analizie rzetelno"ci testem # Cronbacha. W ocenie trafno"ci kryterialnej
pos u!ono si# Skal$ uczu% pozytywnych i negatywnych
SUPIN (Brzozowski, 2010), Skal$ zadowolenia z "ycia –
SWLS (Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985, w adaptacji Juczy&skiego, 2001) i Skal$ orientacji materialistycznej
(Zawadzka, 2006). Przyj#to, !e uczucia pozytywne i zadowolenie z !ycia b#d$ wi$za% si# dodatnio z aspiracjami
wewn#trznymi, a aspiracje zewn#trzne – z orientacj$
materialistyczn$.
Podstawy teoretyczne kwestionariusza
– Indeks aspiracji Kassera i Ryana
U podstaw kwestionariusza aspiracji Kassera i Ryana
le!y teoria motywacji zwana teori$ autodeterminacji (lub
teori$ samoukierunkowania) Richarda Ryana i Edwarda
L. Deciego (Ryan, Deci, 2000). Autorzy tej teorii twierdz$,
!e chocia! motywacj# cz#sto traktuje si# jako pojedynczy konstrukt, to nawet powierzchowne spojrzenie na to
zagadnienie pokazuje, !e ludzie s$ popychani do dziaania przez wiele czynników. Ludzie mog$ post#powa%
w okre"lony sposób z powodu wewn#trznego zaanga!owania (np. ze wzgl#du na sam$ warto"% aktywno"ci/
dzia ania) lub ze strachu (np. bo s$ nadzorowani) czy
ch#ci uzyskania nagrody (np. uznania ze strony innych).
Kontrast mi#dzy wewn#trzn$ motywacj$ do dzia ania
a zewn#trzn$ presj$ to istota zagadnienia motywacji
w teorii autodeterminacji. W koncepcji tej rozró!nia si#
dwa typy motywacji: wewn#trzn$ (tj. autonomiczn$ czy
samoistn$) i zewn#trzn$ (tj. instrumentaln$) i przyjmuje
si#, !e jedynie urzeczywistnianie motywacji wewn#trznej
prowadzi do dobrostanu osoby.
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Poj#cie motywacji wewn#trznej opisuje naturaln$ sk onno"% cz owieka do asymilacji, d$!enia do mistrzostwa,
spontanicznych zainteresowa& i eksploracji. Te d$!enia s$
bardzo istotne dla rozwoju poznawczego i spo ecznego,
stanowi$c podstawowe (ród o rado"ci i witalno"ci cz owieka (por. Ryan, Deci, 2000). Motywacja zewn#trzna
dotyczy bardziej instrumentalnych ni! przyjemno"ciowych aspektów dzia ania. Ludzie regulowani w ten sposób
s$ nastawieni na zyski zewn#trzne. Cz#sto podejmuj$
dzia ania w celu unikni#cia poczucia winy czy l#ku.
Znaczenie ma tutaj równie! potrzeba blisko"ci z lud(mi.
Cz owiek podejmuje dzia ania, wzoruj$c si# na innych lub
by podnie"% swoj$ warto"% w ich oczach.
Kasser i Ryan, kontynuuj$c tradycj# teorii autodeterminacji, wyró!nili te! dwa typy celów – wewn#trzne
i zewn#trzne (Kasser, Ryan, 1993, 1996; por. tak!e
Kasser, 2002; Górnik-Durose, 2002). Wed ug nich cele
wewn#trzne koncentruj$ osob# na d$!eniach, które s$
zgodne z uniwersalnymi potrzebami psychologicznymi
i w zwi$zku z tym samo d$!enie do nich dostarcza zadowolenia i satysfakcji. Celami tymi s$: rozwój osobisty,
akceptacja siebie (tj. poczucie kompetencji i autonomii),
zwi$zki z innymi (tj. poczucie wspólnoty, satysfakcjonuj$ce relacje z rodzin$ i przyjació mi), wspólnotowo"%
(tj. pragnienie aktywnego i produktywnego dzia ania na
rzecz globalnego dobra) i zdrowie (tj. brak chorób i jakichkolwiek dolegliwo"ci zdrowotnych). W przeciwie&stwie
do nich cele zewn#trzne skupiaj$ osob# na d$!eniu do
osi$gania nagród i pochwa , i cz#sto s u!$ zdobywaniu
innych celów. Te cele to: bogactwo (tj. sukcesy finansowe
i posiadanie dóbr materialnych), s awa czy popularno"%
(tj. bycie s awnym, rozpoznawalnym i podziwianym),
atrakcyjny wizerunek (tj. modne ubrania, adna twarz
i zgrabne cia o; Kasser, Ryan, 1993, 2001).
W ramach aspiracji !yciowych Kasser i Ryan wyró!nili
jeszcze cztery aspiracje, które z natury nie s$ ani typowo
wewn#trzne, ani zewn#trzne, a odzwierciedlaj$ inny wymiar – przekraczania Ja (self-transcendence) vs. fizycznego Ja (physical self; por. Grouzet i in., 2005). Wymiar
przekraczania Ja zawiera cele: konformizm (tj. d$!enie
osoby do dopasowania si# do oczekiwa& spo ecznych)
i duchowo"% (tj. d$!enie do posiadania sensu, zrozumienia duchowego lub religijnego wymiaru rzeczywisto"ci).
Z kolei, wymiar fizycznego Ja, b#d$cy w opozycji do
wymiaru przekraczania Ja, zawiera takie cele, jak hedonizm (tj. d$!enie do przyjemno"ci zmys owych) i bezpiecze&stwo (tj. d$!enie do przetrwania i zdrowia). Dwie
z wyró!nionych czterech aspiracji, tj. bezpiecze&stwo
i konformizm dodaje si# – odpowiednio – bezpiecze&stwo do wymiaru aspiracji wewn#trznych, a konformizm
do wymiaru aspiracji zewn#trznych, jednak nie s$ one
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silnie zwi$zane z pozosta ymi aspiracjami nale!$cymi
do tych wymiarów (por. Grouzet i in., 2005). Wymiar
aspiracji !yciowych – przekraczanie Ja vs Ja fizyczne –
Kassera i Ryana nawi$zuje do wymiaru transcendencji Ja
vs. umacniania Ja, modelu warto"ci Shaloma Schwartza
(1992). Podczas gdy wymiar transcendencji Ja w modelu
warto"ci tworz$ !yczliwo"% i uniwersalizm na wymiarze
przekraczania Ja, w modelu aspiracji skupiaj$ si# aspiracje
duchowo"ci, wspólnotowo"ci i konformizmu. Z kolei na
wymiar umacniania Ja w modelu warto"ci sk adaj$ si#
w adza i osi$gni#cia, przy wymiarze Ja fizyczne skupiaj$
si# aspiracje dotycz$ce sukcesu finansowego, hedonizmu, zdrowia i bezpiecze&stwa (por. Grouzet i in., 2005;
Schwartz, 1992; Schwartz i in., 2012).
Do teorii autodeterminacji w swoich badaniach nawi$zuj$ równie! Ken M. Sheldon i jego wspó pracownicy
(Sheldon, Elliot, 1999; Sheldon, Houser-Marko, 2001).
Dowodz$ oni, !e motywacja wewn#trzna to podstawowy
warunek realizacji celów. Jednostka do"wiadcza autonomii w trakcie dzia ania, co wi$!e si# w du!ym stopniu z poczuciem satysfakcji z podejmowanych dzia a&.
Motywy zewn#trzne natomiast to presja, której jednostka
podlega. D$!y do realizacji celów powodowana l#kiem,
poczuciem winy lub ch#ci$ sprawienia przyjemno"ci
innym. Niezale!nie od charakteru celów, wi$!e si# to
z obni!eniem poziomu samorealizacji.
Zwi zki aspiracji wewn!trznych
i zewn!trznych z dobrostanem – przegl d bada"
Badania przeprowadzone do tej pory zarówno przez
Kassera i Ryana (twórców Indeksu aspiracji), jak i innych
badaczy, wskazuj$, !e cele zewn#trzne wi$!$ si# z obni!onym, a cele wewn#trzne z podwy!szonym poziomem
funkcjonowania ogólnego i dobrostanu osób. Kasser
i Ryan przeprowadzili w 1993 roku trzy badania maj$ce
na celu sprawdzenie hipotezy, !e gromadzenie wielu
dóbr, d$!enie do zamo!no"ci os abiaj$ poczucie zadowolenia z !ycia i umiej#tno"% przystosowania spo ecznego,
je"li s$ dla jednostki najwa!niejszym celem. Pierwsze
badanie przeprowadzono na grupie studentów pocz$tkowych lat psychologii (35,5% m#!czyzn i 64,4% kobiet).
Sprawdzano, jak aspiracje dotycz$ce samoakceptacji,
zwi$zków z innymi (tj. afiliacji) i sukcesów finansowych
wi$!$ si# z wag$ pi#ciu warto"ci w !yciu (tj. gromadzenia
pieni#dzy, bezpiecze&stwa rodziny, globalnego dobra,
duchowo"ci i hedonizmu) oraz z poziomem samoaktualizacji i witalno"ci oraz ze sposobem interpretowania
przyczyn wydarze& (tj. autonomia, kontrola, bezosobowa).
Wyniki badania wykaza y, !e silne aspiracje samoakceptacji i funkcjonowania spo ecznego $cz$ si# z wy!szym
poziomem samoaktualizacji i witalno"ci, podczas gdy

koncentracja na sukcesach finansowych poci$ga za sob$
obni!enie poziomu samoaktualizacji i energii !yciowej.
Ponadto ludzie, którzy cenili najwy!ej sukcesy finansowe
uwa!ali, !e kontrola stanowi przyczyn# zdarze&.
Drugie badanie przeprowadzono na grupie studentów
wy!szych lat psychologii (33% m#!czyzn i 67% kobiet).
Zweryfikowano w nim zwi$zki aspiracji !yciowych z preferencjami pi#ciu warto"ci w !yciu i poziomem samoaktualizacji, co wykaza o pierwsze badanie, oraz poszerzono
analizy i przetestowano zwi$zki aspiracji z poziomem
depresji i niepokoju. Uzyskane wyniki wskaza y, !e
dominacja d$!e& do samoakceptacji podwy!sza a poziom
samoaktualizacji. Koncentracja na samoakceptacji i afiliacji, w przeciwie&stwie do skupiania si# na aspiracjach
finansowych, korelowa a z mniejszym l#kiem i depresj$.
Zatem szkodliwo"% koncentracji na sukcesach finansowych zosta a udowodniona ponownie, co wi#cej, w badaniu drugim wskazano jeszcze wi#cej jej negatywnych
skutków psychologicznych.
Badanie trzecie przeprowadzono na grupie 18-latków (53% m#!czyzn i 47% kobiet; Kasser, Ryan, 1993).
Przetestowano w nim, jak aspiracje !yciowe m odzie!y
wi$!$ si# z prawid owym funkcjonowaniem spo ecznym,
wyst#powaniem zaburze& zachowania, poziomem ogólnego przystosowania i zdrowiem. Wysoka waga aspiracji
samoakceptacji wi$za a si# z lepszym funkcjonowaniem
ogólnym i mniejsz$ liczb$ zaburze& zachowania. Skupienie
na afiliacji podnosi o poziom funkcjonowania ogólnego
i aktywno"ci spo ecznej, a funkcjonowanie spo eczne
$czy o si# z mniejsz$ liczb$ zaburze& behawioralnych.
Zgodnie z przewidywaniami, wysoki wska(nik wa!no"ci
sukcesów finansowych poci$ga za sob$ s absze funkcjonowanie ogólne, ni!sz$ aktywno"% spo eczn$ i wi#ksz$
liczb# zaburze& zachowania. Ponadto, je"li potrzeba samoakceptacji by a silniejsza ni! potrzeba sukcesów finansowych, wtedy odnotowywano mniejsz$ liczb# zaburze&
zachowania w funkcjonowaniu ogólnym i spo ecznym.
W kolejnych badaniach Kasser i Ryan potwierdzili, !e
waga aspiracji zewn#trznych w porównaniu z wa!no"ci$
wewn#trznych wi$za a si# z ni!szym poziomem witalno"ci, samoaktualizacji, wy!szym poziomem emocji negatywnych, wzrostem dolegliwo"ci fizycznych, poziomu
depresji i niepokoju oraz stwierdzono zwi$zki z wy!szym poziomem narcyzmu i ni!szym emocji pozytywnych
(Kasser, Ryan, 1996).
Podsumowuj$c, Kasser i Ryan kilkoma badaniami
dowiedli, !e przedk adanie realizacji motywacji zewn#trznej nad wewn#trzn$ os abia poczucie szcz#"cia. D$!enie
do zamo!no"ci, s awy i atrakcyjno"ci fizycznej powoduje obni!enie poziomu przystosowania i funkcjonowania spo ecznego, os abia witalno"% i poziom satysfakcji

SIEDMIOWYMIAROWY MODEL ASPIRACJI 'YCIOWYCH KASSERA I RYANA…

z !ycia. Odwrotnie – koncentracja na rozwoju osobistym,
zwi$zkach z innymi i wspólnotowo"ci generuje wzrost
poczucia satysfakcji oraz podnosi poziom przystosowania
i funkcjonowania spo ecznego.
Wyniki te potwierdzono w badaniach mi#dzykulturowych w Niemczech (Schmuck i in., 2000), Rosji (Ryan
i in., 1999), Chinach (Lekes i in., 2009), Korei Po udniowej
(Kim i in., 2003), na W#grzech (Martos, Kopp, 2012),
w Rumunii (Frost, Frost, 2000) i w Chorwacji (Rijavec,
Brdar, Miljkovi%, 2006). Aspiracje wewn#trzne silnie
dodatnio korelowa y z dobrostanem psychicznym – wysokim poziomem samoaktualizacji, witalno"ci i zadowolenia
z !ycia, z warto"ciami realizuj$cymi cele wewn#trzne oraz
silnie negatywnie – z niepokojem, depresj$, narcyzmem,
dostrzeganymi u siebie dolegliwo"ciami somatycznymi
– w przeciwie&stwie do aspiracji zewn#trznych. Ponadto
w tych badanych krajach, gdzie obywatele na ogó maj$
niskie zarobki i s$ mniej zamo!ni – w Chinach (Lekes i in.,
2009), na W#grzech (Martos, Kopp, 2012), w Chorwacji
(Rijavec i in., 2006), i Rosji (Ryan i in., 1999) – ustalono
dodatnie zwi$zki zadowolenia z !ycia z preferencjami
aspiracji zewn#trznych lub w przypadku Rumunii (Frost,
Frost, 2000) – z ich brakiem. Jednak w ka!dym z tych
bada& cele wewn#trzne korelowa y istotnie wy!ej z analizowanymi miarami dobrostanu w porównaniu z celami
zewn#trznymi.
Istnieje kilka bada& przeprowadzonych na próbach
polskich, w których pos u!ono si# kwestionariuszem
aspiracji. W badaniach Ma gorzaty Górnik-Durose i Katarzyny Janiec (2010), w których wykorzystano wersj#
rozszerzon$ IA (11-czynnikow$), autorki nie uzyska y
istotnych statystycznie zwi$zków obydwu typów aspiracji
(zewn#trznych i wewn#trznych) z zadowoleniem z !ycia,
jednak wskaza y na istotne zwi$zki aspiracji zewn#trznych z materializmem. Wyniki bada& prowadzonych przez
Ryszarda Cie"laka i Tatian# Klonowicz (2004) wykaza y,
!e cele wewn#trzne s$ znacz$cym predyktorem zadowolenia z !ycia, uczu% pozytywnych i negatywnych
oraz !e nie ma istotnego statystycznie zwi$zku mi#dzy
celami zewn#trznymi i dobrostanem (Cie"lak, Klonowicz,
2004). W badaniach Blanki Kondratowicz-Nowak, Anny
M. Zawadzkiej i Doroty Godlewskiej-Werner (2013)
wskazano na zwi$zki dodatnie religijno"ci (rozumianej
jako (ród o si y) z aspiracjami wewn#trznymi (zwi$zki
z innymi i wspólnotowo"%) oraz negatywne z aspiracjami zewn#trznymi (bogactwo). W badaniach Anny
M. Zawadzkiej i Justyny Zalewskiej zaobserwowano korelacje aspiracji wewn#trznych dotycz$cych rozwoju osobistego i zwi$zków z innymi z dwoma wymiarami pokory
– akceptacj$ siebie i rzeczywisto"ci oraz godzeniem si#
z ograniczeniami (Zawadzka, Zalewska, 2013). Ponadto
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w badaniach konsumenckich ustalono zwi$zki wybranych dwóch aspiracji IA – rozwoju osobistego i zwi$zków
z innymi – z zadowoleniem z !ycia (Zawadzka, Duda,
2012). W innych badaniach Krystyny Skar!y&skiej, inspirowanych inwentarzem aspiracji, ustalono, !e istniej$
dodatnie zwi$zki mi#dzy aspiracjami wewn#trznymi,
zadowoleniem z !ycia i optymizmem, natomiast w przypadku aspiracji zewn#trznych badane zwi$zki okaza y
si# nieistotne statystycznie (Skar!y&ska, 2003, 2004).
Podsumowuj$c, wi#kszo"% bada& przeprowadzonych na
próbach polskich dowodzi zwi$zku aspiracji wewn#trznych z zadowoleniem z !ycia (por. Cie"lak, Klonowicz,
2004; Skar!y&ska, 2003, 2004; Zawadzka, Duda, 2012).
Wyniki bada& wskazuj$ równie!, !e aspiracje wewn#trzne
wi$!$ si# dodatnio z odczuwaniem emocji pozytywnych,
optymizmem, religijno"ci$, akceptacj$ siebie i rzeczywisto"ci oraz godzeniem si# z ograniczeniami. Aspiracje
zewn#trzne z kolei wi$!$ si# dodatnio z materializmem
i ujemnie z religijno"ci$.

BADANIE 1. ANALIZA TRAFNO#CI WEWN$TRZNEJ
I RZETELNO#CI INDEKSU ASPIRACJI (IA)
Celem pierwszego badania by a analiza trafno"ci
wewn#trznej kwestionariusza, któr$ przeprowadzono
w oparciu o konfirmacyjn$ analiz# czynnikow$ (CFA).
Przetestowano zak adany w koncepcji IA model siedmioczynnikowy (por. Kasser, Ryan, 1996). W analizie
pos u!ono si# programem statystycznym AMOS 21.0.0
(por. Byrne, 2010).
Metoda
Grupa badana. Przebadano 760 osób w wieku
M = 22,31 (SD = 7,41), w tym 471 kobiet i 289 m#!czyzn.
Badanymi byli uczniowie, studenci oraz osoby pracuj$ce
pochodz$ce z województw pomorskiego, wielkopolskiego
i mazowieckiego.
Narz!dzia i procedura. Badani wype niali Indeks aspiracji (Aspiration Index) Kassera i Ryana (1996). Sk ada si#
on z 35 celów dotycz$cych siedmiu aspiracji !yciowych:
trzech zewn#trznych i trzech wewn#trznych oraz aspiracji
dotycz$cych zdrowia. Aspiracje te to: bogactwo/aspiracje finansowe (np. cel !yciowy: by% zamo!nym), s awa/
uznanie (np. cel !yciowy: by moje nazwisko by o znane
przez wielu ludzi), wizerunek/atrakcyjno"% fizyczna (cel
!yciowy: ukrywa% oznaki starzenia si#), rozwój osobisty (np. cel !yciowy: dorosn$% i nauczy% si# nowych
rzeczy), zwi$zki z innymi (cel !yciowy: mie% dobrych
przyjació , na których mog# liczy%), wspólnotowo"% (cel
!yciowy: pracowa% nad lepszym bytem dla spo ecze&stwa) i zdrowie (cel !yciowy: by% zdrowym fizycznie).
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Badani ustosunkowuj$ si# do ka!dego z celów, odpowiadaj$c na trzy pytania, pos uguj$c si# siedmiostopniow$
skal$. Pytanie pierwsze: jak wa!ny jest dla ciebie dany cel
(od 1 – w ogóle niewa"ny do 7 – bardzo wa"ny). Drugie:
na ile prawdopodobne jest, !e osi$gniesz ten cel w przysz o"ci (od 1 – w ogóle nieprawdopodobne do 7 – bardzo prawdopodobne). Trzecie: jak du!o z tego celu uda o
si# ci ju! osi$gn$% (od 1 – w ogóle nie do 7 – bardzo
du"o). Zanim przyst$piono do prac adaptacyjnych, kwestionariusz IA zosta dwukierunkowo przet umaczony.
Najpierw z j#zyka angielskiego na polski przy konsultacji
ze specjalistami j#zykowymi (filologami angielskimi)
oraz z psychologami pracuj$cymi w Polsce. Nast#pnie
zrobiono t umaczenie z j#zyka polskiego na angielski przy
ponownej konsultacji ze specjalistami j#zykowymi (tym
razem innymi) oraz psychologami pracuj$cymi w Wielkiej
Brytanii. Adaptacja powsta a za zgod$ i akceptacj$ autora
narz#dzia Tima Kassera.
Po przeprowadzeniu badania sprawdzono "rednie
i odchylenia standardowe dla ka!dej z siedmiu aspiracji
!yciowych. By y one nast#puj$ce – bogactwo: M = 3,78
(SD = 1,02), s awa: M = 2,67 (SD = 1,13), wizerunek: M = 3,99
(SD = 1,24), zwi$zki z innymi: M = 5,56 (SD = 1,01), rozwój
osobisty: M = 5,36 (SD =0,76), wspólnotowo"%: M = 4,33
(SD = 1,03) i zdrowie: M = 5,27 (SD = 0,85).

akceptowalno"ci wynosi = 5; za: Marsh, Hocevar, 1985).
Innymi wa!nymi wska(nikami dopasowania s$ statystyki GFI oraz AGF i CFI. W przypadku testowanego
modelu GFI, AGFI i CFI przyj# y warto"ci akceptowalne:
GFI = 0,85, AGFI = 0,82, CFI = 0,85.
Analiza korelacji ka!dego stwierdzenia z danym
czynnikiem wynios a w testowanym modelu od oko o
0,40 do 0,86, jedynie w przypadku A30 by a ni!sza
i wynios a 0,20 (por. rysunek 1). To stwierdzenie to:
„Osi$ga% coraz wi#kszy wgl$d w to, dlaczego robi# to,
co robi#” (aspiracja rozwój osobisty). Bior$c pod uwag#
przedstawione wy!ej wska(niki CFA, mo!na uzna%, !e
testowany model siedmioczynnikowy, zak adany przez
autorów Indeksu aspiracji (Kasser, Ryan, 1996), by dopasowany w badanej grupie.

Wyniki
Model zosta estymowany bez problemu. W analizowanym modelu statystyka dopasowania &2 by a istotna,
&2(539) = 2239,87 (p = 0,001), co mo!e by% wynikiem du!ej
liczebno"ci próby. Dwa najwa!niejsze wska(niki dopasowania CMIN/DF oraz RMSEA wynios y odpowiednio:
4,15 i 0,06. Warto"% wska(nika RMSEA 0,06 dla modelu
mo!na uzna% za satysfakcjonuj$c$. Równie! statystyka
&2/df (CMIN/DF) osi$gn# a po!$dane warto"ci (próg

Wiek i p'e& a aspiracje (yciowe. Analiza korelacji
testem r Pearsona wskaza a na istotne statystycznie korelacje mi#dzy wiekiem i aspiracjami dotycz$cymi s awy
r = –0,13; p = 0,05 i bogactwa r = –0,07; p = 0,05. Korelacje
te wskazuj$, !e im osoby by y starsze, tym mniej wa!ne
by y dla nich s awa i bogactwo. Z kolei w przypadku p ci
analiza przeprowadzona testem t Studenta wskaza a na
istotne statystycznie ró!nice mi#dzy "rednimi aspiracji
dotycz$cych wizerunku, bogactwa, s awy, zwi$zków

Rzetelno%& IA. W celu oszacowania rzetelno"ci siedmiu czynników modelu IA Kassera i Ryana zastosowano
analiz# # Cronbacha. Rzetelno"% ka!dej ze skal w prezentowanym badaniu wynios a: bogactwo – # = 0,82,
s awa – # = 0,87, wizerunek – # = 0,64, zwi$zki z innymi
– # = 0,77, rozwój osobisty – # = 0,64, wspólnotowo"% –
# = 0,84 i zdrowie # = 0,85. Jak wida%, testowane aspiracje
!yciowe uzyska y wymagane lub bliskie wymaganych
wspó czynniki # Cronbacha (tj. powy!ej 0,70).

Tabela 1
Ró"nice mi'dzy (rednimi i odchylenia standardowe kobiet i m'"czyzn dla badanych aspiracji "yciowych
Aspiracje

Kobiety

M !czy"ni

M

SD

Bogactwo

3,70

S#awa

2,54

Wizerunek

t

M

SD

0,96

3,93

1,08

–3,05***

1,08

2,86

1,15

–3,88***

4,14

1,04

3,73

1,47

–4,41***

Rozwój osobisty

5,43

0,72

5,27

0,77

–3,00***

Zwi$zki z innymi

5,67

0,93

5,41

1,06

–3,54***

Wspólnotowo%&

4,42

0,96

4,15

1,11

–3,65***

Zdrowie

5,26

0,84

5,33

0,86

–1,01***

** p = 0,01; *** p = 0,001.
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z innymi, rozwoju osobistego i wspólnotowo"ci (por.
tabela 1). Uzyskany wynik wskazuje, !e kobiety wi#ksz$
wag# przywi$zywa y do aspiracji zwi$zanych z wizerunkiem (tj. atrakcyjno"ci$ fizyczn$), rozwojem osobistym,
zwi$zkami z innymi i wspólnotowo"ci$, podczas gdy
m#!czy(ni bardziej cenili bogactwo i s aw#. Aspiracje
dotycz$ce zdrowia kobiet i m#!czyzn nie ró!ni y si# istotnie statystycznie.

BADANIE 2 – ANALIZA TRAFNO#CI
KRYTERIALNEJ IA: ZWI)ZKI ASPIRACJI
WEWN$TRZNYCH Z ZADOWOLENIEM
Z *YCIA I EMOCJAMI POZYTYWNYMI
Celem drugiego badania by o sprawdzenie trafno"ci
kryterialnej polskiej wersji Indeksu aspiracji Kassera
i Ryana. Pos u!ono si# dwoma narz#dziami, które s$
miarami dobrostanu (Hornowska, 2001). Wybrane miary
dobrostanu to skala SWLS i Skala uczu% pozytywnych
i negatywnych SUPIN. Mierz$ one: pierwsza subiektywne
poczucie zadowolenia z !ycia, druga typ prze!ywanych
uczu% – pozytywne i negatywne. W badaniach poprzedników z powodzeniem stosowano te miary i wskazywano na
istotne dodatnie zwi$zki aspiracji wewn#trznych z dobrostanem (por. Kasser, Ryan, 1993, 1996; Kim i in., 2003;
Lekes i in., 2009; Martos, Kopp, 2012; Ryan i in., 1999;
Schmuck i in., 2000; Skar!y&ska, 2003, 2004). Dlatego
tak!e tym razem za o!ono, !e wyst$pi$ istotne dodatnie
korelacje mi#dzy aspiracjami wewn#trznymi i dobrostanem, i postawiono hipotez# H1: aspiracje wewn#trzne
dotycz$ce rozwoju osobistego, zwi$zków z innymi
i wspólnotowo"ci b#d$ dodatnio wi$za y si# z zadowoleniem z !ycia i prze!ywaniem uczu% pozytywnych.
Nie postawiono hipotezy odno"nie do aspiracji zewn#trznych, gdy! wnioski z bada& poprzedników s$ niejednoznaczne i dowodz$, !e zwi$zki tych aspiracji z subiektywnym poczuciem zadowolenia z !ycia s$ zale!ne od
kontekstu ekonomiczno-spo ecznego. Badania przeprowadzone w krajach rozwini#tych ekonomicznie wskaza y na
negatywne korelacje mi#dzy zadowoleniem z !ycia i aspiracjami zewn#trznymi (Kasser, Ryan, 1993, 1996; Kim
i in., 2003), podczas gdy w krajach rozwijaj$cych si#, mniej
zamo!nych zaobserwowano pozytywne zwi$zki aspiracji
zewn#trznych z zadowoleniem z !ycia (Lekes i in., 2009;
Martos, Kopp, 2012; Rijavec i in., 2006; Ryan i in., 1999)
lub brak istotnych zwi$zków (Frost, Frost, 2000; Górnik-Durose, Janiec, 2010; Skar!y&ska, 2003, 2004).
Metoda
Grupa badana. Przebadano grup# studentów N = 125,
która obejmowa a 79 kobiet i 46 m#!czyzn, w wieku
M = 22,57 (SD = 4,59). Wybrano t# grup# wiekow$, gdy!
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wi#kszo"% bada& poprzedników, testuj$cych zwi$zki aspiracji z miarami dobrostanu, by a tak!e przeprowadzona na
grupach studentów (por. Kasser, Ryan, 1993, 1996; Kim
i in., 2003; Ryan i in., 1999; Schmuck i in., 2000). Tak jak
tutaj, tak!e w badaniach poprzedników zbadano wi#cej
kobiet ni! m#!czyzn.
Narz!dzia i procedura. W celu pomiaru aspiracji
!yciowych zastosowano Indeks aspiracji (Kasser, Ryan,
1996). Rzetelno"% narz#dzia w badanej grupie wynios a: bogactwo – # = 0,91; s awa – # = 0,93; wizerunek
– # = 0,92; zwi$zki z innymi – # = 0,90; rozwój osobisty
– # = 0,82; wspólnotowo"% – # = 0,92 i zdrowie – # = 0,91.
Oznacza to, !e testowane aspiracje !yciowe uzyska y
wysokie rzetelno"ci w badanej grupie.
Pomiaru dobrostanu dokonano przy u!yciu dwóch
narz#dzi – Skali uczu% pozytywnych i negatywnych SUPIN
– wersja S20 (polska adaptacja PANAS; Brzozowski,
2010) oraz Skali z zadowolenia z "ycia (Diener i in., 1985,
w adaptacji Juczy&skiego, 2001). Skala SUPIN s u!y do
pomiaru dobrostanu emocjonalnego. Sk ada si# z 20 s ów
nazywaj$cych ró!ne emocje i uczucia. Osoba badana ma
za zadanie udzieli% odpowiedzi, jak czuje si# w chwili
badania, u!ywaj$c skali likertowskiej od 1 – nieznacznie
lub wcale do 5 – bardzo silnie. Uczucia zosta y przyporz$dkowane do pozytywnych i negatywnych (po dziesi#% s ów na czynnik). Rzetelno"% narz#dzia wynios a
# Cronbacha = 0,84, co oznacza, !e by a wysoka.
Skala SWLS jest narz#dziem pomiaru subiektywnego
odczucia zadowolenia z !ycia. Sk ada si# z pi#ciu stwierdze&, do których badany ustosunkowuje si#, zaznaczaj$c odpowiedni punkt na pi#ciostopniowej skali, gdzie
1 oznacza nie zgadzam si' z t$ opini$, a 5 – zgadzam si'
z t$ opini$. Rzetelno"% dla ca ej skali zadowolenia z !ycia
wynios a # Cronbacha = 0,75 i by a satysfakcjonuj$ca.
Wyniki
Dla okre"lenia zwi$zków mi#dzy aspiracjami a testowanymi miarami dobrostanu zastosowano korelacj# r Pearsona. Typ prze!ywanych uczu% oraz zadowolenie z !ycia
wi$za y si# istotnie statystycznie z badanymi aspiracjami
!yciowymi. Podsumowanie macierzy korelacji dla wymienionych zmiennych przedstawia tabela 2.
Jak wynika z tabeli 2, uczucia pozytywne koreluj$
z aspiracjami wewn#trznymi (r = 0,38; p = 0,001). Dodatnie korelacje uzyskano mi#dzy uczuciami pozytywnymi
i ka!d$ z aspiracji wewn#trznych oraz aspiracjami dotycz$cymi zdrowia i przedstawia y si# nast#puj$co: rozwój
osobisty (r = 0,25; p = 0,01), zwi$zki (r = 0,35; p = 0,001),
wspólnotowo"% (r = 0,33; p = 0,001), zdrowie (r = 0,22;
p = 05). Korelacje uczu% pozytywnych z aspiracjami
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Rysunek 1. Korelacje ka!dego ze stwierdze& z dan$ aspiracj$.
ci$g dalszy rysunku 1 na s. 108
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ci$g dalszy rysunku 1 ze s. 107
Czynnik
Cz. 1

Cz. 2

Cz. 3

Cz. 4

Cz. 5

Cz. 6

Cz. 7

Aspiracja
Zwi$zki z innymi

S#awa

Zdrowie

Bogactwo

Wspólnotowo%&

Wizerunek

Rozwój osobisty

Numer stwierdzenia

Tre%& stwierdzenia

A32

Mie& g# bokie i trwa#e zwi$zki z innymi lud"mi

A18

Mie& silne, bliskie zwi$zki z lud"mi

A25

Czu&, !e s$ ludzie, którzy mnie kochaj$ i których ja kocham

A4

Mie& dobrych przyjació#, na których mog liczy&

A11

Dzieli& !ycie z kim% kogo kocham

A17

By& s#awnym

A24

By moje nazwisko cz sto pojawia#o si w mediach

A3

By moje nazwisko by#o znane przez wielu ludzi

A31

By& podziwianym przez wielu ró!nych ludzi

A10

By& podziwianym przez wielu ludzi

A7

By& zdrowym Þzycznie

A35

Mie& zdrowy styl !ycia

A14

Czu& si dobrze ze swoim poziomem kondycji

A21

By& zdrowym i mie& si dobrze

A28

By& mniej wi cej wolnym od chorób

A15

Mie& sukcesy Þnansowe

A8

Posiada& wiele drogich produktów

A29

Mie& wystarczaj$co du!o pieni dzy, by kupi& wszystko to, co si chce

A1

By& zamo!nym

A22

By& bogatym

A6

Pracowa& nad lepszym bytem dla spo#ecze'stwa

A27

Pomaga& innym ulepszy& ich !ycie

A34

Pomaga& ludziom w potrzebie

A13

By& przy ludziach, którzy tego potrzebuj$, nie chc$c nic w zamian

A20

Pracowa&, by stworzy& lepszy %wiat

A12

S#ysze& komentarze, jak atrakcyjnie wygl$dam

A5

Skutecznie ukrywa& oznaki starzenia si

A26

Osi$gn$& %wietny wygl$d

A19

By& na bie!$co z mod$

A33

Mie& wizerunek, który inni b d$ postrzega& jako godny zaufania

A2

Dorosn$& i nauczy& si nowych rzeczy

A9

Pod koniec !ycia by& w stanie spojrze& wstecz na moje !ycie jako pe#ne

A30

Osi$ga& coraz wi kszy wgl$d w to, dlaczego to robi , co robi

A16

Samemu decydowa& o tym, co robi , zamiast by& „popychanym”

A23

Wiedzie& i akceptowa&, kim naprawd si jest
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Tabela 2
Macierz korelacji dla aspiracji i testowanych miar dobrostanu
Uczucia
pozytywne

Uczucia
negatywne

SWLS

Aspiracje wewn trzne

–0,38***

–0,07

0,46***

Aspiracje zewn trzne

–0,07***

–0,04

0,25***

Bogactwo

–0,02***

–0,05

0,16***

S#awa

–0,03***

–0,06

0,24***

Wizerunek

–0,11***

–0,07

0,18***

Rozwój osobisty

–0,25***

–0,04

0,36***

Zwi$zki z innymi

–0,35***

–0,05

0,38***

Wspólnotowo%&

–0,33***

–0,01

0,33***

Zdrowie

–0,22***

–0,13

0,37***

* p = 0,05; ** p = 0,01; *** p = 0,001.

zewn#trznymi (r = 0,07, ni) oraz korelacje uczu% negatywnych z aspiracjami wewn#trznymi (r = –0,07, ni)
i zewn#trznymi (r = 0,04, ni) okaza y si# nieistotne
statystycznie.
Zadowolenie z !ycia korelowa o silnie dodatnio z aspiracjami wewn#trznymi (r = 0,46; p = 0,001) i istotnie
dodatnio z aspiracjami zewn#trznymi (r = 0,24; p = 0,05).
Analizy korelacji poszczególnych aspiracji z zadowoleniem z !ycia wskaza y na istotne dodatnie korelacje zadowolenia z !ycia z ka!d$ z trzech aspiracji wewn#trznych,
tj. rozwojem osobistym (r = 0,36; p = 0,001), zwi$zkami
z innymi (r = 0,38; p = 0,001), wspólnotowo"ci$ (r = 0,33;
p = 0,001) i zdrowiem (r = 0,37; p = 0,001) oraz z aspiracjami dotycz$cymi s awy (r = 0,24; p = 0,01). Aspiracje
dotycz$ce bogactwa i wizerunku nie korelowa y istotnie
statystycznie z zadowoleniem z !ycia.
Uzyskane wyniki podtrzymuj$ hipotez# H1, !e aspiracje wewn#trzne wi$!$ si# istotnie dodatnio z obydwoma
testowanymi miarami dobrostanu – uczuciami pozytywnymi i zadowoleniem z !ycia. Z kolei wynik dla aspiracji
zewn#trznych okaza si# zgodny z obserwacjami notowanymi w krajach mniej zamo!nych (np. w Rosji, Rumunii
czy w Chinach), gdzie obserwuje si# wyst#powanie s abej
dodatniej korelacji aspiracji zewn#trznych z zadowoleniem z !ycia i wysokiej korelacji aspiracji wewn#trznych
z zadowoleniem z !ycia (por. Lekes i in., 2009; Martos,
Kopp, 2012; Ryan i in., 1999). Uzyskany wynik, pozytywnie weryfikuj$c postawion$ hipotez#, dowodzi trafno"ci
kryterialnej testowanego narz#dzia.

BADANIE 3 – ANALIZA TRAFNO#CI KRYTERIALNEJ:
ZWI)ZKI ASPIRACJI ZEWN$TRZNYCH
Z MATERIALIZMEM

Aby pog #bi% wiedz# na temat trafno"ci kryterialnej
Indeksu aspiracji, przeprowadzono kolejne badanie. Miar$
trafno"ci kryterialnej, jak$ zastosowano w tym badaniu,
by a Skala orientacji materialistycznej (Zawadzka, 2006),
która bada stopie& koncentracji osoby na nabywaniu dóbr
oraz $czenia nabywania i stanu posiadania z sukcesem
i szcz#"ciem w !yciu. Wzi#to pod uwag# ten typ kryterium
trafno"ci, gdy! aspiracje zewn#trzne, w za o!eniu autorów
narz#dzia, maj$ umo!liwia% badanie wagi i znaczenia aspiracji materialistycznych (tj. bogactwa, s awy i wizerunku;
Kasser, Ryan, 1993, 1996). Inni autorzy tak!e pos u!yli si#
w badaniach pomiarem materializmu, dowodz$c trafno"ci
kryterialnej skal aspiracji zewn#trznych (Kasser, Ahuvia,
2002). W badaniach poprzedników zrealizowanych na
próbie polskiej równie! wskazano na dodatnie zwi$zki
aspiracji zewn#trznych z materializmem (Górnik-Durose,
Janiec, 2010). Zatem w badaniu 3 przyj#to i testowano
hipotez# H2: aspiracje zewn#trzne (bogactwo, s awa,
wizerunek) b#d$ si# wi$za% dodatnio z orientacj$ materialistyczn$ badanych osób.
Metoda
Grupa badana. Przebadano 152 osoby, w wieku
M = 30,05 (SD = 10,66), w tym 88 kobiet i 64 m#!czyzn.
Badanymi byli studenci i osoby pracuj$ce z województwa
pomorskiego.
Narz dzia i procedura. W celu pomiaru aspiracji !yciowych zastosowano Indeks aspiracji (Kasser, Ryan, 1996).
Rzetelno"% ka!dej ze skal w prezentowanym badaniu by a
wysoka i wynios a: dla bogactwa – # = 0,91; dla s awy
– # = 0,93; dla wizerunku – # = 0,91; dla rozwoju osobistego – # = 0,84; dla zwi$zków z innymi – # = 0,89;
dla wspólnotowo"ci – # = 0,91 i dla zdrowia – # = 0,91.
Wszystkie uzyskane w badanej grupie rzetelno"ci aspiracji
!yciowych by y satysfakcjonuj$ce.
Do pomiaru materializmu zastosowano Skal' orientacji materialistycznej (Zawadzka 2006). Sk ada si# ona
z pi#ciu stwierdze& (np. „Uwa!am, !e szcz#"cie wi$!e
si# z !yciem w luksusie, posiadaniem wielu dóbr”), do
których badany ustosunkowuje si# za pomoc$ pi#ciostopniowej skali – od 1 zdecydowanie si' nie zgadzam do
5 zdecydowanie si' zgadzam. Rzetelno"% # Cronbacha dla
skali w badanej grupie wynios a # = 0,73, co oznacza, !e
skala by a rzetelna.
Wyniki
Aby zweryfikowa% postawion$ hipotez#, przeprowadzono analiz# korelacji r Pearsona. Wykaza a ona dodatni,
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zgodny z za o!eniem, zwi$zek mi#dzy orientacj$ materialistyczn$ i ka!d$ z aspiracji zewn#trznych: z bogactwem (r = 0,46; p = 0,001), ze s aw$ (r = 0,27; p = 0,001)
i z atrakcyjno"ci$ fizyczn$ (r = 0,21; p = 0,01). Korelacja
zsumowanej warto"ci aspiracji zewn#trznych z orientacj$
materialistyczn$ wynios a r = 0,38; p = 0,001. Korelacje
aspiracji wewn#trznych z materializmem by y nieistotne
statystycznie. Wynik ten potwierdza hipotez# H2 i dowodzi trafno"ci kryterialnej prezentowanego w niniejszym
opracowaniu narz#dzia.

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE
Badania wykaza y, !e prezentowane narz#dzie jest
trafne oraz rzetelne. Ustalono, !e testowany siedmioczynnikowy model jest satysfakcjonuj$co dopasowany
do badanej próby. Analiza rzetelno"ci równie! wskaza a
na satysfakcjonuj$ce wska(niki # Cronbacha (badanie 1).
W badaniu wykazano tak!e zwi$zki d$!e& wewn#trznych
i zewn#trznych z p ci$. Tak jak w badaniach poprzedników
(por. Kasser, Ryan, 1993, 1996), ustalono, !e kobiety bardziej ceni$ aspiracje wewn#trzne, podczas gdy m#!czy(ni
– aspiracje zewn#trzne (badanie 1). Wiek okaza si# mie%
znaczenie przy aspiracjach dotycz$cych s awy i bogactwa
– osoby m odsze wy!ej ceni y i ch#tniej realizowa y te
aspiracje ni! osoby starsze (badanie 1). Przeprowadzone
badania wskaza y równie!, !e prezentowane narz#dzie
ma dobr$ trafno"% kryterialn$. Wyniki potwierdzi y postawione hipotezy, ukazuj$c istotne znaczenie aspiracji
wewn#trznych dla dobrostanu jednostki (badanie 2) oraz
zwi$zek aspiracji zewn#trznych z orientacj$ materialistyczn$ w !yciu (badanie 3). Tym samym udowodniono
g ówne za o!enia le!$ce u podstawy IA, !e aspiracje
wewn#trzne wi$!$ si# z podwy!szonym dobrostanem,
a aspiracje zewn#trzne – z orientacj$ materialistyczn$.
Uzyskane rezultaty, wskazuj$ce na silne dodatnie
zwi$zki aspiracji wewn#trznych z dobrostanem (mierzonym poziomem zadowolenia z !ycia), potwierdzaj$ wnioski
z bada&, jakie przeprowadzono wcze"niej za pomoc$ IA
w ró!nych krajach (por. Kasser, Ryan, 1993, 1996; Kim
i in., 2003; Lekes i in., 2009; Martos, Kopp, 2012; Ryan
i in., 1999; Schmuck i in., 2000). W przypadku aspiracji
zewn#trznych uzyskano wyniki nawi$zuj$ce do wniosków
z bada& przeprowadzonych w krajach mniej zamo!nych,
których mieszka&cy maj$ sytuacj# ekonomiczn$ zbli!on$
do mieszka&ców Polski. S$ one nast#puj$ce: aspiracje
zewn#trzne wi$!$ si# dodatnio z zadowoleniem z !ycia,
jednak s$ to s absze korelacje w porównaniu z aspiracjami
wewn#trznymi. Wnioski te p yn$ z bada& w#gierskich
(Martos, Kopp, 2012), chorwackich (Rijavec i in., 2006)
oraz porówna& Rosjan i Amerykanów (Ryan i in., 1999).
W badaniach chi&skich i rumu&skich zaobserwowano
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odpowiednio: zwi$zki dodatnie i brak zwi$zków mi#dzy
zadowoleniem z !ycia i aspiracjami zewn#trznymi (por.
Lekes i in., 2009; Frost, Frost, 2000). Aspiracje zewn#trzne
mog$ dotyczy% polepszenia materialnego standardu !ycia
i osi$gania symboli statusu spo ecznego. St$d te aspiracje mog$ mie% inne znaczenie dla zadowolenia z !ycia
w krajach o ró!nym stopniu zamo!no"ci mieszka&ców.
W krajach zamo!nych, takich jak USA, koncentrowanie
si# w !yciu na aspiracjach zewn#trznych mo!e prowadzi%
do obni!enia zadowolenia z !ycia, gdy! mo!e oznacza%
zaniedbywanie realizacji aspiracji wewn#trznych. Z kolei
aspiracje zewn#trzne w krajach mniej zamo!nych mog$
s u!y% realizacji celów wewn#trznych, np. d$!enie do
bogactwa mo!e s u!y% poszerzeniu mo!liwo"ci rozwoju
osobistego, a d$!enie do s awy mo!e by% interpretowane
jako poszukiwanie akceptacji i sposób na osi$ganie dobrych
relacji z innymi. Uzyskane wyniki dotycz$ce aspiracji
zewn#trznych umacniaj$ wyst#puj$cy ju! w literaturze
przedmiotu wniosek, !e aspiracje zewn#trzne przy pomiarze dobrostanu jako zadowolenia z !ycia s$ wra!liwe na
czynniki ekonomiczno-kulturowe (por. Grouzet i in., 2005).
Co wa!ne, analiza trafno"ci kryterialnej za pomoc$ skali
orientacji materialistycznej wykaza a, zgodnie z za o!eniami autorów indeksu, !e aspiracje zewn#trzne dotycz$
ukierunkowania materialistycznego w !yciu.
W kolejnych badaniach nale!a oby prze"ledzi% zwi$zki
aspiracji wewn#trznych i zewn#trznych z miarami obni!onego dobrostanu, tj. z poziomem niepokoju i l#ku, depresji
czy objawów somatycznych. Te miary, w przeciwie&stwie
do pomiaru afektywnych miar dobrostanu (SWB czy
PANAS), koreluj$ ujemnie z aspiracjami zewn#trznymi
bez wzgl#du na kraj, z jakiego pochodzi badana próba
(por. Kasser, Ryan, 1993, 1996; Kim i in., 2003; Lekes
i in., 2009; Martos, Kopp, 2012; Ryan i in., 1999; Schmuck
i in., 2000).
Podsumowuj$c, wyniki uzyskane w trzech przeprowadzonych badaniach pozwalaj$ stwierdzi%, !e Indeks
aspiracji jest narz#dziem trafnym i rzetelnym tak!e w kulturze polskiej.
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Seven-dimensional model of life aspirations
by Kasser and Ryan: Analysis of validity and reliability
of the instrument
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ABSTRACT
The article presents the Polish adaptation of the measure called Aspiration Index, designed by T. Kasser
and R. Ryan. The tool is used to measure two types of aspirations – intrinsic (personal development, relationships with others, community feeling) and extrinsic (wealth, fame, image), as well as health aspirations.
Results of three studies were presented. The Þrst study demonstrated a good Þt of the authors’ seven factors
model and a satisfactory reliability of each aspiration. Results of the second study showed a positive relationship of intrinsic aspirations with positive feelings and subjective well-being. The third study demonstrated a positive relationship between extrinsic aspirations – wealth, popularity and image – and the materialistic orientation. The instrument has proved to be internally accurate, theoretically valid and reliable.
Keywords: Index aspirations, subjective well-being, materialism, extrinsic and intrinsic aspirations
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