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Kwestionariusz Potrzeby Poznania – 
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Celem poni#szej serii bada$ by o stworzenie polskiej adaptacji skali Need for Cognition Scale (Cacioppo 

i Petty, 1982) – narz!dzia mierz"cego potrzeb! poznania (PP), rozumian" jako tendencj! do anga#owania si! 

w wymagaj"ce poznawczo aktywno%ci i czerpania z tego przyjemno%ci. Kwestionariusz Potrzeby Poznania 

(KPP) zosta  zbudowany jako narz!dzie eksperymentalne, przeznaczone do u#ycia w badaniach do efek-

tywnego kontrolowania poziomu PP w populacji o jej podwy#szonym poziomie, tj. w populacji studentów. 

Istnienie jednoczynnikowej struktury KPP zosta o potwierdzone przez analiz! konÞ rmacyjn" na dwóch 

próbach (Badanie 1b i 1c). Kolejne badania zweryÞ kowa y rzetelno%& i trafno%& skali KPP. Wynik KPP 

charakteryzowa a wysoka stabilno%& bezwzgl!dna (Badanie 2). Studenci uzyskiwali w KPP ni#sze wyniki 

ni# pracownicy akademiccy. Ponadto wykazano pozytywny zwi"zek mi!dzy KPP a skalami Otwarto%ci na 

do%wiadczenia, Sumienno%ci i Zdecydowania; negatywny zwi"zek ze skal" Zamkni!to%ci umys owej oraz 

brak zwi"zku z potrzeb" aprobaty spo ecznej (Badanie 3). W Badaniu 4 wykazano efektywno%& otrzyma-

nego narz!dzia w przewidywaniu odmiennego zachowania podczas rozwi"zywania zadania poznawczego 

(ogólny czas po%wi!cony rozwi"zywaniu anagramów) u osób o ró#nym nat!#eniu PP.

S owa kluczowe: potrzeba poznania, motywacja epistemiczna, motywacja wewn!trzna

Masz dwana#cie kulek i wag$ szalkow" z dwoma ra-

mionami. Wszystkie kulki s" identycznej wielko#ci, przy 

czym jedna z nich ma inn" wag$ od 11 pozosta ych. Maj"c 

tylko trzy wa!enia, wyka!, która z kulek jest ci$!sza lub 

l!ejsza. Wyobra' sobie, #e tak" zagadk! zadaj" znajomi 

w twoim towarzystwie. Bardzo prawdopodobne, #e cz!%& 

z was zaraz o niej zapomni, nie mog"c znale'&  atwego 

rozwi"zania, podczas gdy inni b!d" zastanawia& si! nad 

ni" przez d u#szy czas, z entuzjazmem rozwa#aj"c ko-

lejne warianty. Podobne ró#nice w ogólnym podej%ciu 

do rozwi"zywania wymagaj"cych poznawczo zada$ s" 

warunkowane przez wzgl!dnie niezmienny poziom spe-

cyÞ cznego rodzaju wewn!trznej motywacji poznawczej, 

tzw. potrzeby poznania (PP). Celem niniejszego artyku u 
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jest adaptacja i empiryczna walidacja narz!dzia mierz"ce-

go poziom tej zmiennej psychologicznej.

Wprowadzenie

John Cacioppo i Richard Petty, twórcy oryginalnego 

kwestionariusza mierz"cego potrzeb! poznania (Need 

for Cognition Scale, NCS, 1982), poszukiwali konstruk-

tu, który najtrafniej ze wszystkich zmiennych indywi-

dualnych zwi"zanych z funkcjonowaniem poznawczym 

b!dzie ró#nicowa  zachowanie ludzi w sytuacjach per-

swazyjnych. Bazuj"c na idei jednorodnego wymiaru, na 

którego kra$cach lokuj" si! osoby „rozrzutne” i „sk"pe” 

poznawczo, badacze ci stwierdzili, #e istnieje wzgl!d-

nie sta e zró#nicowanie w tendencji do anga#owania si! 

w wymagaj"ce wysi ku poznawczego aktywno%ci oraz 

w nat!#eniu odczuwanej w ich wyniku przyjemno%ci 

(Cacioppo i Petty, 1982). Zgodnie z tak" konceptualiza-

cj", osoby o niskim poziomie PP b!d" mia y tendencj! do 

unikania wysi ku intelektualnego, mimo #e b!d" do niego 

tak samo lub porównywalnie zdolne, jak osoby z wyso-

kim poziomem PP.

Wieloletnie badania weryÞ kacyjne z u#yciem orygi-

nalnej ameryka$skiej wersji kwestionariusza wykaza y, 

#e istnieje wiele  atwych do zauwa#enia i istotnych dla 

codziennego funkcjonowania ró#nic w sposobie my%lenia 

i zachowania, które wynikaj" z odmiennych poziomów 

tak rozumianej motywacji epistemicznej (tj. poznawczej). 

Przede wszystkim, w%ród osób o wysokiej PP – w porów-

naniu do tych o jej niskim poziomie – charakterystyczne 

jest ogólnie pozytywniejsze nastawienie wobec bod'ców 

i sytuacji, które wymagaj" rozumowania lub rozwi"zywa-

nia problemów. Jednak#e mi!dzy takimi osobami nie ma 

ró#nic w nastawieniu do aktywno%ci pozbawionych cha-

rakteru intelektualnego (np. sprz"tanie domu). Ponadto 

osoby o wysokim poziomie PP maj" za sob" cz!stsze do-

%wiadczenia z u#yciem technologii wymagaj"cych wysi -
ku intelektualnego (np. przeszukiwanie bazy bibliotecz-

nej w celu znalezienia odpowiedzi na nurtuj"ce pytanie), 

a w konsekwencji bogatsz" histori! poznawczo wymaga-

j"cych aktywno%ci. Osoby „rozrzutne” poznawczo cz!sto 

maj" wi!kszy zasób s ów oraz obszerniejsz" wiedz! na 

ró#norodne tematy (lub jest ona u nich bardziej dost!pna 

poznawczo), za czym stoi naturalna ch!& do poszerzenia 

w asnej wiedzy na temat napotykanych w codziennym 

#yciu kwestii ogólnospo ecznych (por. Cacioppo, Petty, 

Feinstein i Jarvis, 1996).

Mo#na wyró#ni& wiele czynników sytuacyjnych, ró#-

nicuj"cych ilo%& wysi ku wk adanego w analiz! nap y-

waj"cych z otoczenia informacji (np. osobiste zaanga-

#owanie; Petty, Cacioppo i Goldman, 1981). PP jest ich 

dyspozycyjnym odpowiednikiem, który stanowi istotne 

dodatkowe 'ród o zmienno%ci zachowania. Innymi s owy 

istniej" tacy ludzie, których nawet najbardziej wymaga-

j"ce zadania nie zmusz" do g !bokiego wysi ku umys o-

wego, oraz tacy, którzy g !boko analizuj" nap ywaj"ce do 

nich informacje. Co wa#niejsze, takie ró#nice s" stabilny-

mi w czasie i w ró#nych sytuacjach tendencjami behawio-

ralnymi. Pozwala to przewidywa& na ich podstawie spo-

sób, w jaki tak ró#ni"ce si! jednostki b!d" zachowywa& 

si! podczas rozwi"zywania zada$ poznawczych.

Na podstawie analizy ponad 100 bada$, mierz"cych 

ró#nice indywidualne w PP, Cacioppo i wspó pracowni-

cy (1996) stwierdzili, #e osoby o wysokim poziomie tego 

rodzaju motywacji poznawczej maj" – w porównaniu do 

tych o niskim poziomie tej zmiennej – odmienne prefe-

rencje dotycz"ce przetwarzania informacji, tzn. naturalne 

jest dla nich poszukiwanie informacji, ich dog !bne ana-

lizowanie, ocenianie i syntezowanie. To z kolei przek ada 

si! na konsekwencje behawioralne: mimowolne zapami!-

tywanie ogólnie wi!kszej liczby prezentowanych infor-

macji, reagowanie na zaprezentowany komunikat wi!ksz" 

liczb" my%li, tak zwi"zanych, jak i niezwi"zanych z roz-

wa#an" kwesti" (issue-relevant thoughts; Cacioppo, Petty 

i Morris, 1983) czy odczuwanie wi!kszej przyjemno%ci 

(lub mniejszego napi!cia) w warunkach rozwi"zywania 

trudnego zadania. Ponadto, wielokrotnie wykazano, #e 

osoby o wysokim poziomie PP maj" tendencj! do przetwa-

rzania informacji „torem centralnym” (Petty i in., 1981), 

tzn. dog !bnie, co wi"#e si! z ich wra#liwo%ci" na jako%& 

argumentów oraz niewra#liwo%ci" na wskazówki pery-

feryczne podczas przetwarzania komunikatów perswa-

zyjnych (Cacioppo i in., 1983), a tak#e z wi!ksz" kohe-

rencj" mi!dzy ich postawami i zachowaniami (Cacioppo, 

Petty, Kao i Rodriguez, 1986). Ten obraz obiektywnego 

przetwarzania informacji jest wzgl!dnie komplikowany 

przez wyniki bada$, które wskazuj", #e osoby „rozrzutne 

poznawczo” s" jednocze%nie bardziej wra#liwe na nie-

które formy zniekszta ce$ rozumowania, jak np. wp yw 

pozytywnego nastroju na ocen! komunikatu perswazyj-

nego (np. Wegener, Petty i Klein, 1994), podejmowanie 

decyzji na podstawie semantycznie poprzedzonych tre%ci 

(np. Petty i Jarvis, 1996), a tak#e formu owanie spolary-

zowanych opinii (np. Smith, Haugtvedt i Petty, 1994). Co 

istotne, osoby o wysokim poziomie PP (gotowe do wydat-

kowania wysi ku mentalnego) potraÞ " skorygowa& takie 

decyzje i s"dy, gdy wymaga tego sytuacja (np. zwróci si! 

im uwag!, by ich os"d by  obiektywny; omówienie zob. 

Cacioppo i in., 1996; Kossowska, 2009).

Natura „potrzeby” poznania

Idea konstruktu, który odzwierciedla ró#nice osób 

w tendencji do anga#owania si! w wymagaj"ce poznawczo 
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aktywno%ci, pochodzi pierwotnie z wczesnych bada$ 

Cohena i wspó pracowników (Cohen, Stotland i Wolfe, 

1955) nad motywacj" poznawcz". Jednak ich koncep-

tualizacja by a zgo a odmienna od tej zaproponowanej 

przez Cacioppo i Petty’ego. Za mechanizm sprawczy 

uznali oni, powsta e w wyniku nietolerowania wielo-

znaczno%ci, napi!cie (tension), które by o redukowane 

poprzez wysi ek wk adany w ustrukturyzowanie sytuacji 

zadaniowej (w czym przypomina inne wymiary motywa-

cji epistemicznej omówione w dalszej cz!%ci artyku u). 

Przeprowadzone przez Cohena i zespó  badania wyka-

za y, #e u osób o wysokim poziomie tak rozumianej PP, 

w porównaniu do tych o niskim jej poziomie, silniejsza 

jest naturalna tendencja do g !bokiego przetwarzania 

i analizowania informacji, tzn. ci pierwsi nie potrzebuj" 

zewn!trznej motywacji do rozmy%lania nad przedstawio-

n" im kwesti" (Cohen, 1957). Cacioppo i Petty zaadap-

towali poj!cie PP dla podkre%lenia zas ug Cohena i jego 

zespo u dla bada$ motywacji poznawczej w psychologii 

spo ecznej i psychologii osobowo%ci1.

Wed ug Cacioppo i Petty’ego (1982) PP nale#y do 

tych nakierowuj"cych ogólnych tendencji, których mo-

tywacyjny charakter nie mo#e w ca o%ci pochodzi& z ta-

kich 'róde  energii, jak potrzeby, pop!dy czy instynkty. 

W ich rozumieniu wysoki poziom tej zmiennej powstaje 

w efekcie rozwini!cia przez jednostk! poczucia kompe-

tencji i satysfakcji z w asnych umiej!tno%ci na podstawie 

powtarzalnych i do%wiadczanych przez d u#szy czas epi-

zodów efektywnego rozwi"zywania poznawczo wymaga-

j"cych problemów. Tak rozumiana PP nie jest wi!c praw-

dziw" potrzeb", lecz podatnym na zmiany wymiarem 

motywacji epistemicznej.

Do innych dobrze przebadanych i opisanych wymiarów 

takiej motywacji nale#": potrzeba pewno%ci (uncertainty 

orientation; Sorrentino i Short, 1986), potrzeba struktury 

(need for structure; Neuberg i Newsom, 1993) oraz po-

trzeba domkni!cia poznawczego (PDP, need for closure; 

Kossowska, 2003; Webster i Kruglanski, 1994). Wymiary 

te ukierunkowuj" (tj. Þ ltruj" informacje), moderuj" (tj. wy-

znaczaj" g !boko%& ich przetwarzania) i organizuj" (tj. 

tworz" struktury) procesy poznawcze zgodnie z preferen-

cjami jednostki, w zwi"zku z czym wydaj" si! mie& status 

stylów poznawczych (por. Kossowska, 2009). Wymiary 

te s" do siebie pod wieloma wzgl!dami podobne, jednak 

nie mo#na u#ywa& ich zamiennie. Wed ug Kossowskiej 

(2009) g ówna ró#nica pomi!dzy trzema przedstawiony-

mi wymiarami a PP polega na tym, #e s" one zorientowa-

ne na osi"gni!cie konkretnego celu, jakim jest redukcja 

niepewno%ci, realizowana przez dysponowanie obszern" 

wiedz" czy ustrukturyzowanym lub jednoznacznym po-

gl"dem na jak"% kwesti!. Z kolei w konceptualizacji PP 

krytyczny jest jej procesualny charakter – to nieustanna 

ch!& anga#owania si! w intelektualne aktywno%ci i fakt 

czerpania z nich przyjemno%ci. Wyniki bada$ korelacyj-

nych podkre%laj" specyÞ czne teoretyczne podobie$stwa 

pomi!dzy PP i poszczególnymi wymiarami. PP wykazuje 

s aby, lecz silnie istotny pozytywny zwi"zek z potrzeb" 

pewno%ci (r = 0,2; Sorrentino, Short i Raynor, 1984, za: 

Cacioppo i in., 1996), gdzie w a%ciwo%ci" je  "cz"c" jest 

zapewne ch!& poszerzania wiedzy. Z kolei brak korelacji 

tej zmiennej z potrzeb" struktury (Neuberg i Newsom, 

1993) sugeruje niezale#no%& PP od potrzeby posiadania 

uproszczonej wizji %wiata (uzyskiwanej np. przez two-

rzenie schematów). Natomiast silny zwi"zek potrzeby 

struktury z PDP (r = 0,75; Leone, Wallace i Modglin, 

1999), przy jednoczesnym s abym negatywnym zwi"z-

ku PP z PDP (r = –0,25; Petty i Jarvis, 1996), wskazuje 

na wielokrotnie postulowan" niejednorodn" struktur! tej 

ostatniej zmiennej (Neuberg, Judice i West, 1997).

Polska adaptacja skali Potrzeby Domkni!cia Poz-

nawczego (Kossowska, 2003) ma struktur! 2-czynniko-

w". W sk ad pierwszego czynnika wchodz" podskale: 

Preferowanie porz"dku, Preferowanie przewidywalno%ci, 

Nietolerancja wieloznaczno%ci oraz Zamkni!to%& umy-

s owa. Drugi, niezale#ny od pierwszego, czynnik tworzy 

podskala Zdecydowanie. Badania pokazuj", #e zwi"zek 

PP z PDP bazuje g ównie na systematycznej s abej, ujem-

nej korelacji z Zamkni!to%ci" umys ow" (r = –0,32 do 

–0,38; Cacioppo i in., 1996). Relacj! t! mo#na t umaczy& 

tym, #e ten specyÞ czny podwymiar PDP jest deÞ niowany 

jako tendencja do odÞ ltrowywania informacji sprzecz-

nych z posiadanymi przekonaniami, w czym jest przeciw-

ny do otwarto%ci na nowe informacje typowej dla osób 

o wysokim PP. Z drugiej strony, wymiar Zdecydowania 

jest rozumiany jako sk onno%& do szybkiego podejmo-

wania decyzji w celu zmniejszenia lub zlikwidowania 

niepewno%ci, niezale#nie od wa#no%ci tej decyzji. Tak 

wi!c mo#na za o#y&, #e proces poszukiwania informa-

cji koniecznych do podj!cia decyzji b!dzie si! wi"za& ze 

zwi!kszon" indywidualn" tendencj" do wysi ku poznaw-

czego, która przyspiesza i u atwia podj!cie tej decyzji. 

Rezultaty bada$ w tym obszarze s" jednak niekonklu-

zywne. Petty i Jarvis (1996) pokazali istotny pozytywny 

zwi"zek mi!dzy Zdecydowaniem a PP (r = 0,24), podczas 

gdy zwi"zku takiego nie wykryli Webster i Kruglanski 

(r = 0,11; n.i.; 1994).

W tym miejscu nale#y jeszcze raz podkre%li&, #e PP to 

konstrukt motywacyjny, a nie zdolno%ciowy. Naturalnie, 

im wi!ksze zdolno%ci intelektualne ma osoba, tym cz!-

%ciej b!dzie ona otrzymywa& osobiste, spo eczne i ma-

terialne wzmocnienia oraz dowody potwierdzaj"ce jej 

kompetencj! w rozwi"zywaniu problemów. Zgodnie 
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z tym rozumowaniem, inteligencja – b!d"ca koniecz-

nym, lecz niewystarczaj"cym warunkiem rozwoju PP 

– jest widoczna w istnieniu pozytywnego, lecz s abego 

zwi"zku mi!dzy dwoma konstruktami (Cacioppo i Petty, 

1982; Badanie 3). Podsumowuj"c, powy#sza sie& relacji 

odzwierciedla aktywn", eksploracyjn" natur! umys ów 

osób o wysokiej PP, które nieustannie d"#" do dog !b-

nego poznawania %wiata, co jest wspierane przez intelekt 

oraz motywowane otrzymywanymi w procesie poznawa-

nia nagrodami wewn!trznymi, a nie powodowane przez 

potrzeb! nadawania rzeczywisto%ci sensownej struktury.

Kwestionariusz Need for Cognition Scale

Kwestionariusz Need for Cognition Scale (Cacioppo 

i Petty, 1982) jest narz!dziem do mierzenia ró#nic indy-

widualnych w PP rozumianej bardziej statystycznie (jako 

prawdopodobie$stwo lub tendencja) ni# biologicznie. 

Podczas generowania puli pozycji testowych autorzy sta-

rali si! uchwyci& reakcje jednostki na ró#norodne sytu-

acje, narzucaj"ce konieczno%& wysi ku poznawczego. Do 

takich zaliczyli przede wszystkim okoliczno%ci, w któ-

rych osoba mo#e wybiera& czy gromadzi& informacje, 

analizowa& dost!pne argumenty, generalizowa& z prze-

sz ych do%wiadcze$ oraz syntezowa& idee w bardziej 

ogólne koncepty. Unikano pyta$ o b "dzenie my%lami, 

marzenia na jawie, mistyczne lub religijne do%wiadczenia 

czy artystyczne wizje.

Przy tworzeniu narz!dzia autorzy pos u#yli si! strategi" 

empiryczn" (por. Hornowska, 2001). Za pomoc" kwestio-

nariusza, sk adaj"cego si! ze wst!pnej puli 45 pozycji te-

stowych, przebadano dwie grupy osób o zró#nicowanym 

poziomie PP – pracowników Uniwersytetu Iowa oraz pra-

cowników fabryki (Cacioppo i Petty, 1982; Badanie 1). 

Analiza g ównych sk adowych oraz test osypiska wyka-

za y istnienie jednego dominuj"cego czynnika (Czynnik 

1 wyja%nia  30,1% wariancji; Czynnik 2 – 6,8%; Czynnik 

3 – 5,4%2). W drugim badaniu, przeprowadzonym na ho-

mogenicznej próbie, tj. 419 studentach pierwszego roku 

psychologii, pos uguj"c si! ponownie kryteriami g ów-

nych sk adowych i testu osypiska, potwierdzono struk-

tur! jednoczynnikow" wykazan" w poprzednim badaniu. 

W tym badaniu u#yto ju# ostatecznej wersji NCS, sk ada-

j"cej si! z 34 pozycji.

W kolejnych badaniach zweryÞ kowano trafno%& zbie#-

n" i rozbie#n" testowanego konstruktu. Nie wykazano 

ró#nic mi!dzy kobietami i m!#czyznami w wynikach 

kwestionariusza, co jest zgodne z konceptualizacj" PP 

jako neutralnej p ciowo. Trafno%& zbie#na konstruktu 

zosta a potwierdzona przez s aby pozytywny zwi"zek 

ze stylem poznawczym niezale#no%ci od pola (Þ eld de-

pendence; r = 0,19) i umiarkowany pozytywny zwi"zek 

z inteligencj" (mierzon" wynikiem American College 

Test, który wszyscy uczniowie musz" zda& przed roz-

pocz!ciem studiów; r = 0,39), a tak#e przez s aby nega-

tywny zwi"zek z dogmatyzmem (konkretniej, ze skal" 

Zamkni!to%ci poznawczej; r = –0,27). Trafno%& rozbie#n" 

konstruktu wykazano przez brak istotnych korelacji PP 

z niepokojem testowym (test anxiety) oraz potrzeb" apro-

baty spo ecznej (social desirability).

Mimo niekwestionowanego wk adu w zrozumienie 

funkcjonowania poznawczego cz owieka, wniesionego 

przez konstrukcj! oraz walidacj! psychometryczn" i eks-

perymentaln" skali NCS, Cacioppo i Petty nie unikn!li 

krytyki metody konstrukcji narz!dzia. Nale#y zauwa#y&, 

#e co najmniej dwa niezale#ne zespo y (Lord i Putrevu, 

2006; Tanaka, Panter i Winborne, 1988) zasugerowa y 

wielowymiarowo%& PP mierzon" przez NCS, na któr" 

zdaniem tych badaczy mo#e wskazywa& ju# sama deÞ -

nicja konstruktu.

Kwestionariusz Potrzeby Poznania – 

adaptacja skali NCS

Nadrz!dnym celem poni#szej pracy by o stworzenie 

polskiej adaptacji skali NCS, pomy%lanej jako narz!-

dzie eksperymentalne mierz"ce PP rozumian" zgodnie 

z konceptualizacj" Cacioppo i Petty’ego (1982). Potrzeba 

stworzenia polskiej wersji skali jest podyktowana wa#no-

%ci" konstruktu PP dla zrozumienia i wyja%nienia przebie-

gu specyÞ cznych procesów poznawczych (od rozumowa-

nia, przez rozwi"zywanie problemów, po podejmowanie 

decyzji; patrz Cacioppo i in., 1996). Jako narz!dzie, NCS 

by o stosowane z powodzeniem przez ostatnich par! de-

kad w badaniach podstawowych (z obszaru psychologii 

poznawczej i spo ecznej), jak i stosowanych (np. do ba-

dania zmiany postaw zdrowotnych lub konsumenckich; 

Barden i Petty, 2008; Chaiken, 1980). W zwi"zku z tym, 

celem tej pracy by a odpowiednia adaptacja istniej"cego 

ju# narz!dzia.

Strategia adaptacji NCS

Nie ma jednego prawid owego sposobu adaptacji kwe-

stionariusza – istnieje wiele strategii adaptacji (Brze-

zi$ski, 1996) – pocz"wszy od dos ownego t umaczenia 

skali (transkrypcja), po traktowanie jej jedynie jako punk-

tu wyj%ciowego w tworzeniu nowego narz!dzia (rekon-

strukcja). Wybór specyÞ cznej strategii adaptacji powi-

nien by& podyktowany celem adaptacji oraz zgodno%ci" 

z za o#eniami teoretycznymi, które dotycz" uniwersalno-

%ci kulturowej zarówno samego konstruktu, jak i zacho-

wa$ b!d"cych jego przejawami (Zawadzki, 2004). Jak 

wspomniano wcze%niej, celem poni#szej adaptacji by o 

skonstruowanie narz!dzia efektywnie kontroluj"cego 
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poziom PP w badaniach eksperymentalnych. Wed ug 

Zawadzkiego (2004), dla bezpo%rednich ilo%ciowych po-

równa$ mi!dzykulturowych stosowne wydaje si! dos ow-

ne lub minimalnie poprawione t umaczenie (tj. trawesta-

cja lub translacja). Natomiast dla ilo%ciowych porówna$ 

wewn"trzkulturowych optymalnym rozwi"zaniem wy-

daje si!, oprócz rekonstrukcji, strategia tzw. parafrazy, 

której podstaw" jest odzwierciedlenie teoretycznej natury 

konstruktu psychologicznego. Strategia parafrazy zak a-

da, #e konstrukt psychologiczny jest uniwersalny kul-

turowo, ale zachowania b!d"ce jego przejawami mog" 

by& odmienne. Autorzy za o#yli, #e takie charakterystyki 

tej strategii umo#liwi" adekwatn" adaptacj! skali NCS. 

W zwi"zku z powy#szym, zamierzeniem towarzysz"cym 

konstrukcji KPP by o jak najwierniejsze oddanie intencji 

autorów oryginalnego narz!dzia co do tre%ci konstruktu 

psychologicznego PP.

Charakterystyka skali KPP

Ze wzgl!du na przyj!cie za o#enia o kulturowej uniwer-

salno%ci konstruktu PP, autorzy tej adaptacji deÞ niuj" go 

w taki sam sposób, jak Cacioppo i Petty (1982, s. 116), 

tzn. jako tendencj! do „anga#owania si! w wymagaj"ce 

poznawczo aktywno%ci i czerpanie z tego przyjemno%ci” 

oraz jako tendencj! do „wk adania wi!kszego wysi ku 

w poszukiwanie informacji, rozumowanie oraz rozwi"zy-

wanie problemów”, które, co kluczowe, maj" s u#y& „po-

radzeniu sobie z trudno%ciami #yciowymi” (Petty i Jarvis, 

1996, s. 199). Za o#ono jednak, #e od cz!%ci pozycji te-

stowych NCS o wysokich  adunkach czynnikowych nie 

mo#na oczekiwa&, #e b!d" wiernie/prawid owo obrazo-

wa y ró#nice w poziomie PP w populacji o jej zawy#o-

nym poziomie (tj. u studentów). Dla przyk adu, do takich 

nale#": Thinking is not my idea of fun, tj. My#lenie nie jest 

dla mnie sposobem na rozrywk$; I only think as hard as 

I have to, tj. My#l$ tylko tak mocno, jak si$ tego ode mnie 

wymaga; lub The idea of relying on thought to make my 

way to the top does not appeal to me, tj. Nie przemawia do 

mnie idea osi"gni$cia sukcesu poprzez wykorzystywanie 

moich zdolno#ci analitycznych. Z drugiej strony za o#o-

no, #e kwestionariusz zbudowany z pozycji testowych, 

skupiaj"cych si! na szeroko rozumianym rozwi"zywaniu 

zada$, zwi!kszy wra#liwo%& narz!dzia w ró#nicowaniu 

pomi!dzy poziomami wysokiego nat!#enia PP. To z kolei 

wzmocni trafno%& predyktywn" kwestionariusza pomy%la-

nego jako narz!dzie o przeznaczeniu eksperymentalnym.

Najbardziej wyczerpuj"c" krytyczn" analiz! metody 

konstrukcji NCS zaproponowali Lord i Putrevu (2006). 

Wed ug tych badaczy wielowymiarowo%& PP sugeruje 

ju# deÞ nicja konstruktu, a dane uzyskane przez Cacioppo 

i Petty’ego (1982) wskazywa y na struktur! co najmniej 

trzy-, a nie jednoczynnikow" (poniewa# wariancja wy-

ja%niana przez „dominuj"cy” czynnik by a wed ug 

Lorda i Putrevu zbyt niska – wynosi a tylko 20%). Lord 

i Putrevu powtórzyli analiz! struktury czynnikowej na 

skali NCS sk adaj"cej si! z 36 pozycji testowych i wy-

kazali, #e to o%mioczynnikowe rozwi"zanie stanowi mo-

del najlepiej dopasowany do danych. Wyniki ich trzech 

kolejnych bada$, przeprowadzonych na ró#nych próbach 

i z wykorzystaniem ró#nych wersji oryginalnej skali, po-

kaza y, #e spo%ród o%miu cztery czynniki (Wytrwa o%& 

poznawcza, Ch!& zrozumienia, Preferencja z o#ono%ci 

oraz Przyjemno%& ze stymulacji poznawczej) by y syste-

matycznie wykrywalne oraz mo#na je by o interpretowa& 

jako odzwierciedlaj"ce specyÞ czne tendencje w przetwa-

rzaniu informacji. Chocia# krytycy jednoczynnikowego 

podej%cia do NCS nie potwierdzili swoich eksploracyjnie 

otrzymanych wniosków (na drodze analizy konÞ rmacyj-

nej), to przy tworzeniu puli pozycji testowych w polskiej 

adaptacji, w celu lepszego oddania struktury konstruktu, 

starano si! wype ni& obszary tre%ciowe wykazane w a%nie 

przez t! krytyczn" analiz!. Ponadto przyj!to za o#enie, #e 

ka#da pozycja ma odzwierciedla& tendencj! do otrzymy-

wania wewn!trznych nagród za wymagaj"c" poznawczo 

aktywno%&.

W procesie adaptacji starano si! równie# zadba& o ró#-

norodne aspekty równowa#no%ci oryginalnej i adaptowa-

nej skali. Tre%& pozycji NCS mo#e sugerowa& badanym 

prawdziwy cel pomiaru. St"d, by uzyska& niezniekszta -
cone wyniki, jak wielokrotnie podkre%lali Cacioppo 

i Petty (por. Cacioppo i in., 1996), badani byli zapewnieni 

o pe nej anonimowo%ci badania. Byli oni informowani 

równie# o tym, #e nie ma dobrych ani z ych odpowie-

dzi, tzn. ka#da szczera odpowied' jest wa#na, przy czym 

niektóre z pozycji mia y charakter odwrócony. Ponadto 

utrzymano oryginalny format pyta$, tzn. 5-stopniow" 

skal!, na której respondenci zaznaczaj", w jakim stopniu 

zgadzaj" si! z wymienionymi stwierdzeniami (1 – zdecy-

dowanie si$ nie zgadzam; 5 – zdecydowanie si$ zgadzam).

Badanie 1. Konstrukcja 

i weryÞ kacja struktury KPP

Badanie 1a. Konstrukcja KPP

Opis konstrukcji narz$dzia

Konstrukcja narz!dzia do pomiaru PP przebiega a w kil-

ku etapach. Pocz"tkowo wygenerowano wst!pn" pul! 93 

pozycji testowych, maj"cych reprezentowa& zachowa-

nia i stwierdzenia specyÞ czne dla studentów. W drugim 

etapie pozycje te zosta y zweryÞ kowane pod wzgl!dem 

poprawno%ci j!zykowej (22 pozycje zmieniono) oraz 

tre%ciowej (27 pozycji wyeliminowano) przez grup! sze-

%ciu s!dziów kompetentnych (pracownicy naukowi oraz 
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studenci psychologii; trzy kobiety oraz trzech m!#czyzn). 

Z puli 66 pozosta ych usuni!to trzy, które budzi y w"tpli-

wo%ci tre%ciowe, oraz poprawiono kolejnych 10 (3 z po-

wodów tre%ciowych oraz 7 z powodów j!zykowych). 

Ostatecznie otrzymano wst!pn" wersj! kwestionariusza 

sk adaj"c" si! z 63 pozycji testowych.

Osoby badane i procedura

W kolejnym etapie tworzenia narz!dzia udzia  wzi! o 

116 studentów Szko y Wy#szej Psychologii Spo ecznej 

(81% kobiet) w wieku od 20 do 26 lat (M = 21,4; SD = 1,1). 

Badanych zapewniono o pe nej anonimowo%ci badania 

kwestionariuszem. Czas wype niania kwestionariusza nie 

by  ograniczony. Po zako$czeniu badania uczestników 

poinformowano o celach projektu badawczego.

Wyniki i dyskusja

Podobnie jak w oryginalnej procedurze (Cacioppo 

i Petty, 1982), otrzymane dane poddano analizie g ównych 

sk adowych z rotacj" Varimax (KMO = 0,585; test sfe-

ryczno%ci Bartletta %2(1953) = 3243,9; p < 0,001) w celu 

wykrycia struktury sk adowych, wyja%niaj"cej najwi!k-

szy procent ca kowitej wariancji. Braki danych (0,1%) 

zast"piono %rednimi ocenami danej pozycji testowej. 

Stosuj"c kryterium Kaisera, wyodr!bniono 21 kompo-

nentów (72,3% wyja%nionej wariancji), których warto%ci 

w asne przekracza y warto%& 1. Jednak analiza wykresu 

osypiska sugerowa a przyj!cie rozwi"zania jednoczynni-

kowego, w którym pierwszy komponent wyja%nia  15,6% 

wariancji (Rysunek 1). Do dalszych bada$ struktury KPP 

wybrano pozycje testowe, które charakteryzowa y si! 

najwi!kszym  adunkiem czynnikowym (> 0,34). W efek-

cie otrzymano 36 pozycji, sk adaj"cych si! na kwestiona-

riusz testowany w kolejnym badaniu.

Kolejny krok stanowi a analiza pozycji testowych 

w oparciu o analiz! korelacji poszczególnych pozycji 

z  "cznym wynikiem na skali. We wszystkich przypad-

kach warto%& wspó czynnika dyskryminacji przekracza-

 a 0,2, a wi!c #adna z 36 pozycji testowych nie zosta a 

wykluczona z KPP. Spójno%& wewn!trzna tego kwestio-

nariusza, mierzona parametrem * Cronbacha, wynios a 

& = 0,892, co %wiadczy o wysokiej jednorodno%ci kon-

struktu pomiarowego.

Podsumowuj"c, eksploracja struktury czynnikowej na 

wst!pnej puli pozycji testowych pozwoli a na wyodr!b-

nienie 36 pozycji, które wesz y w sk ad ostatecznej wer-

sji KPP (Tabela 1). Wyniki testu osypiska zasugerowa y 

istnienie jednego czynnika, a uznanie go za decyduj"ce 

kryterium by oby zgodne z post!powaniem autorów 

oryginalnego narz!dzia. Teza o rozwi"zaniu jednoczyn-

nikowym powinna jednak zosta& zweryÞ kowana w kon-

Þ rmacyjnej analizie czynnikowej. Z tego powodu prze-

prowadzono kolejne badania, których celem by o zwery-

Þ kowanie struktury kwestionariusza na innych grupach 

osób badanych.

Badanie 1b. Struktura KPP

Osoby badane i procedura

W Badaniu 1b wzi! o udzia  143 studentów Szko y 

Wy#szej Psychologii Spo ecznej (82,5% kobiet) w wieku 

od 19 do 47 lat (M = 24,9; SD = 6,1), którzy nie brali 

udzia u w Badaniu 1a. Badanych poproszono o wype nie-

nie kwestionariusza przez zaznaczenie na 5-stopniowej 

skali, jak bardzo zgadzaj" si! z ka#d" z 36 pozycji (jak 

w Badaniu 1a). Po badaniu uczestników poinformowano 

o celach projektu.

Wyniki i dyskusja

Na uzyskanym zbiorze danych przeprowadzono konÞ r-

macyjn" analiz! czynnikow" w oparciu o metod! uogól-

nionych najmniejszych kwadratów z wykorzystaniem 

pakietu Amos 17, przy za o#eniu, #e pozycje testowe 

tworz" jeden spójny czynnik. Uzyskany model konÞ rma-

cyjnej analizy czynnikowej okaza  si! bardzo dobrze do-

pasowany do danych w %wietle kryteriów %2/df i RMSEA 

(%2/df = 1,170; RMSEA = 0,035; P(RMSEA < 0,05) 

= 0,994)), jednak warto%ci miar dobroci dopasowania GFI 

i AGFI nie osi"gn! y po#"danej warto%ci (GFI = 0,728; 

AGFI = 0,695; por. Byrne, 2010). Wszystkie  adunki 

czynnikowe s" istotne na poziomie p < 0,01. Podobnie 

jak w Badaniu 1a, analiza pozycji wykaza a, #e warto%& 

Rysunek 1. 

Wykres osypiska dla KPP otrzymany na podstawie danych 

z Badania 1a.
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wspó czynników dyskryminacji dla wszystkich pozy-

cji testowych przekracza a 0,2, a spójno%& wewn!trzna 

kwes tionariusza, oszacowana jako & Cronbacha, wynio-

s a & = 0,888.

Ze wzgl!du na niejednoznaczne wyniki konÞ rmacyjnej 

analizy czynnikowej, postanowiono przeprowadzi& trze-

cie badanie, na wi!kszej i bardziej zró#nicowanej grupie 

osób badanych, w którym równie# weryÞ kowano struktu-

r! czynnikow" KPP.

Badanie 1c. Trafno ! wewn"trzna (czynnikowa) KPP

Osoby badane i procedura

W Badaniu 1c wzi! o udzia  327 osób (54,7% kobiet) 

w wieku od 19 do 54 lat (M = 24,2; SD = 5,6), które nie 

bra y udzia u w Badaniach 1a i 1b. Podobnie jak w po-

przednich badaniach, uczestników poproszono o wype -
nienie kwestionariusza przez zaznaczenie na 5-stopnio-

wej skali, jak bardzo zgadzaj" si! z ka#d" z 36 pozycji. Po 

badaniu uczestników poinformowano o celach projektu.

Wyniki i dyskusja

Na uzyskanym zbiorze danych przeprowadzono konÞ r-

macyjn" analiz! czynnikow" w oparciu o metod! uogól-

nionych najmniejszych kwadratów z wykorzystaniem pa-

kietu Amos 17, przy za o#eniu, #e pozycje testowe tworz" 

jeden spójny czynnik. Uzyskany model konÞ rmacyjnej 

analizy czynnikowej okaza  si! bardzo dobrze dopasowa-

ny do danych w %wietle kryteriów %2/df i RMSEA (%2/df 

= 1,551; RMSEA = 0,041; P(RMSEA < 0,05) = 0,998)) 

i dobrze dopasowany do danych pod wzgl!dem wska'ni-

ków dobroci dopasowania (GFI = 0,845; AGFI = 0,824; 

por. Byrne, 2010). Wszystkie  adunki czynnikowe s" 

istotne na poziomie p < 0,001. Analiza pozycji wyka-

za a, #e warto%& wspó czynników dyskryminacji dla 

wszystkich pozycji testowych przekracza a 0,25, a spój-

no%& wewn!trzna kwestionariusza, oszacowana jako 

& Cronbacha, wynios a & = 0,905.

Bior"c pod uwag! wyniki Bada$ 1a, 1b i 1c, nale#y 

stwierdzi&, #e sk adaj"cy si! z 36 pozycji testowych KPP 

ma struktur! jednowymiarow". Skonstruowane w ten 

sposób narz!dzie zosta o poddane procedurze testowania 

rzetelno%ci (Badanie 2) i trafno%ci (Badanie 3).

Badanie 2. Rzetelno ! pomiaru KPP

Osoby badane i procedura

Aby zweryÞ kowa& rzetelno%& pomiaru KPP, przepro-

wadzono analiz! stabilno%ci bezwzgl!dnej wyników 

kwestionariusza metod" test-retest w odst!pie dwóch 

tygodni. Badanie przeprowadzono na grupie studentów 

wroc awskich uczelni wy#szych, licz"cej 31 osób (52% 

kobiet) w wieku od 20 do 26 lat (M = 21,9; SD = 1,2), 

którzy dwukrotnie wype nili KPP. Wszyscy badani wyra-

zili zgod! na udzia  w pomiarze, a po badaniu poinformo-

wano ich o celach projektu.

Wyniki i dyskusja

Otrzymany wspó czynnik stabilno%ci bezwzgl!dnej 

(korelacja mi!dzy testem a retestem) %wiadczy o wy-

sokim poziomie sta o%ci czasowej wyniku KPP, r(29) 

= 0,86; p < 0,01. Powy#sze badanie wskazuje na wyso-

k" stabilno%& czasow" wyniku ogólnego w KPP. Mo#na 

wi!c stwierdzi&, #e PP jest konstruktem dyspozycyjnym 

– wzgl!dnie niezale#nym od oddzia ywa$ sytuacyjnych. 

Taka konkluzja, wraz z informacjami o wysokiej spój-

no%ci wewn!trznej skali, wynikaj"cymi z Bada$ 1a, 1b 

i 1c, pozwala stwierdzi&, #e KPP jest narz!dziem umo#-

liwiaj"cym rzetelny pomiar indywidualnego poziomu PP. 

W celu dope nienia opisu w a%ciwo%ci psychometrycz-

nych tworzonej skali, przeprowadzono nast!pnie badania 

jej trafno%ci.

Badanie 3. Trafno ! zewn"trzna KPP

Za#o$enia

Aby zweryÞ kowa& trafno%& zewn!trzn" KPP, wykorzy-

stano metod! porówna$ mi!dzygrupowych oraz metod! 

Macierzy Wielu Cech – Wielu Metod.

W ramach analizy ró#nic mi!dzygrupowych dokonano 

porównania wyników uzyskiwanych w KPP przez stu-

dentów i osoby pracuj"ce naukowo. W oryginalnej wersji 

narz!dzia autorzy za o#yli, #e studenci b!d" prezentowali 

ze swej natury wysok" PP. W zwi"zku z tym w poni#szym 

badaniu przyj!to, #e grupa pracowników naukowych b!-

dzie charakteryzowa a si! jeszcze wy#szym poziomem 

PP, ze wzgl!du na ich decyzj! o kontynuacji nauki po za-

ko$czeniu studiów magisterskich. Tym samym, je%li KPP 

jest trafny, osoby pracuj"ce naukowo powinny uzyskiwa& 

w nim wi!cej punktów ni# studenci.

W celu weryÞ kacji trafno%ci zbie#nej i rozbie#nej KPP 

metod" Macierzy Wielu Cech – Wielu Metod wyniki 

surowe z kwestionariusza poddano analizie korelacyj-

nej z wynikami skal, mierz"cych konstrukty powi"zane 

z konstruktem PP na poziomie teoretycznym. W tym celu 

wykorzystano Skal! Potrzeby Domkni!cia Poznawczego 

(Kossowska, 2003; Webster i Kruglanski, 1994), która 

mierzy motywacj! jednostki do organizowania i struk-

turyzowania informacji, potrzeb! przewidywania oraz 

tolerancj! niejednoznaczno%ci. Jakkolwiek wcze%niej-

sze badania pokaza y s aby negatywny zwi"zek mi!dzy 

PP a PDP (Cacioppo i in., 1996), to z punktu widzenia 

bada$ trafno%ci KPP szczególnie interesuj"c" podskal" 

PDP by a Zamkni!to%& umys owa (Close-mindedness), 

która mierzy tendencj! do blokowania dost!pu nowo 
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nap ywaj"cych informacji, oraz podskala Zdecydowanie 

(Decisiveness), która odzwierciedla tendencj! do szyb-

kiego podejmowania decyzji niezale#nie od wa#no%ci tej 

decyzji. Tym samym, je%li kwestionariusz KPP jest traf-

ny, nale#y spodziewa& si! z jednej strony s abej ujemnej 

korelacji z wynikiem ogólnym w kwestionariuszu PDP, 

a w szczególno%ci z jego podskal" Zamkni!to%& umys o-

wa, a z drugiej strony umiarkowanej dodatniej korelacji 

z podskal" Zdecydowanie.

Dodatkowo wykorzystano dwie podskale z Inwentarza 

Osobowo%ci NEO-FFI (Costa i McCrae, 1985; Zawadzki, 

Strelau, Szczepanik i +liwi$ska, 1998). Pierwsz" by a 

skala Otwarto%& na do%wiadczenia, mierz"ca preferowa-

nie zachowa$ eksploracyjnych nakierowanych na poszu-

kiwanie nowych do%wiadcze$ oraz tolerancj! na nowe 

bod'ce. Drug" testowan" skal" by a Sumienno%&, która 

opisuje osoby skrupulatne, dok adne i zorganizowane 

w swoim dzia aniu. Nie przeprowadzono do tej pory ba-

da$ weryÞ kuj"cych zwi"zek mi!dzy kwestionariuszem 

NCS a poszczególnymi wymiarami osobowo%ci zgodnie 

z teori" Wielkiej Pi"tki, jednak Cacioppo i wspó pracow-

nicy (1996) postulowali zwi"zek mi!dzy PP oraz skala-

mi Otwarto%ci i Sumienno%ci na podstawie innych bada$ 

walidacyjnych nad PP. Tym samym, je%li KPP jest trafny 

zewn!trznie, nale#y oczekiwa& istotnych dodatnich kore-

lacji z dwoma wspomnianymi wymiarami osobowo%ci.

Deklaratywny charakter proponowanego narz!dzia 

stwarza zagro#enie, #e na wynik ogólny KPP b!dzie 

wp ywa& indywidualny poziom aprobaty spo ecznej. 

Za o#ono, #e jako adekwatna adaptacja oryginalnej skali, 

tak#e KPP nie b!dzie wykazywa  zwi"zku z t" zmienn", 

co b!dzie mo#na wykaza& brakiem korelacji tworzone-

go narz!dzia z kwestionariuszowymi miarami potrzeby 

aprobaty spo ecznej. Co wi!cej, na podstawie wcze%niej-

szych bada$ walidacyjnych oryginalnego narz!dzia nie 

stwierdzono ró#nic mi!dzyp ciowych w ogólnym pozio-

mie PP (Cacioppo i in., 1996). Podobnie w przypadku 

obecnie tworzonego narz!dzia zak ada si! brak istnienia 

takich ró#nic.

Badanie 3a. Trafno ! zbie$na

Osoby badane

Do udzia u w badaniu zaproszono now" grup! studen-

tów (N = 59) oraz grup! pracowników naukowych (stu-

dentów studiów doktoranckich, doktorów i profesorów, 

N = 57) z kilku wroc awskich uczelni. +rednia wieku 

osób badanych w grupie studentów wynios a M = 22,3 

(SD = 1,5) roku, podczas gdy %rednia wieku pracowników 

naukowych wynios a M = 31,2 (SD = 8,5) roku.

Zmienne i procedura

Osoby badane wype nia y w losowej kolejno%ci ska-

l! KPP, Skal! Potrzeby Domkni!cia Poznawczego 

(Kossowska, 2003) oraz Inwentarz Osobowo%ci NEO-

-FFI (Costa i McCrae, 1985; Zawadzki i in., 1998). Po 

zako$czonej procedurze poinformowano ich o celach 

projektu badawczego.

Wyniki

Porównania mi$dzygrupowe. Wykazano istotne ró#nice 

pomi!dzy obiema grupami w %rednich ogólnych wyni-

kach KPP, t(114) = –2,929; p < 0,01. Grupa pracowników 

naukowych charakteryzowa a si! wy#szym poziomem 

PP (M = 144,1; SD = 16,5) w porównaniu do grupy stu-

dentów studiów magisterskich (M = 134,7; SD = 17,6). 

Tym samym, trafno%& zewn!trzna kowergencyjna kwe-

stionariusza w zakresie ró#nic mi!dzygrupowych zosta a 

potwierdzona.

Analiza macierzy korelacji. Analiza korelacji przeprowa-

dzona na zagregowanych danych ujawni a pozytywny 

zwi"zek mi!dzy wynikami KPP a wynikami osi"ganymi 

przez badanych na podskalach NEO-FFI – Otwarto%& na 

do%wiadczenia, r(114) = 0,53; p < 0,01 oraz Sumienno%& 

r(114) = 0,39; p < 0,01. Nie zaobserwowano zwi"zku 

ogólnego wyniku KPP z ogólnym wynikiem skali PDP, 

r(114) = –0,021; n.i. Jednak#e wykazano istotny nega-

tywny zwi"zek wyniku KPP z wynikiem na podskali 

Zamkni!to%&, r(114) = –0,22; p < 0,01 oraz pozytywny 

z podskal" Zdecydowanie, r(114) = 0,30; p < 0,01. Tym 

samym, trafno%& zewn!trzn" kowergencyjn" kwestiona-

riusza w korelacji z konstruktami powi"zanymi z potrze-

b" poznania na poziomie teoretycznym mo#na uzna& za 

potwierdzon".

Badanie 3b. Trafno ! rozbie$na

Osoby badane i procedura

Sze%&dziesi!ciu czterech studentów (48,4% kobiet; 

M = 20,7, SD = 1,62 roku) zosta o zaproszonych do ba-

dania, w którym wype niali kwestionariusze KPP i Delta 

(Drwal, 1979). Kwestionariusz Delta, sk adaj"cy si! 

z 24 pozycji, zosta  zaprojektowany z my%l" o pomia-

rze poczucia umiejscowienia kontroli (14 stwierdze$). 

Dodana do niego Skala K amstwa (10 stwierdze$) ma za 

zadanie kontrolowa& zak ócaj"cy wp yw ewentualnych 

tendencji osoby do przedstawiania siebie w korzystnym 

%wietle (potrzeba aprobaty spo ecznej). Kolejno%& wype -
niania kwestionariuszy by a równowa#ona.
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Wyniki

Nie zaobserwowano istotnej korelacji wyniku ogólne-

go KPP z wynikiem Skali K amstwa, r(62) = –0,07; n.i. 

Jednocze%nie zanotowano s ab" pozytywn" korelacj! 

mi!dzy KPP a wewn!trznym umiejscowieniem kontroli, 

r(62) = 0,25; p < 0,05. Tym samym, trafno%& zewn!trzn" 

dywergencyjn" kwestionariusza w zakresie korelacji ze 

skal" aprobaty spo ecznej mo#na uzna& za potwierdzo-

n". Ponadto, ró#nica %rednich wyników ogólnych KPP 

w grupie m!#czyzn i kobiet nie osi"gn! a progu istotno%ci 

statystycznej, t(62) = –0,123; n.i. Tym samym, trafno%& 

zewn!trzn" dywergencyjn" kwestionariusza dotycz"c" 

ró#nic mi!dzyp ciowych mo#na tak#e uzna& za potwier-

dzon".

Dyskusja

Zgodnie z przyj!tymi za o#eniami teoretycznymi, gru-

pa pracowników naukowych osi"gn! a wy#sze ni# grupa 

studentów %rednie wyniki w KPP, co potwierdza traf-

no%& teoretyczn" proponowanego narz!dzia. Pracownicy 

naukowi, z racji kontynuowania nauki po zako$czeniu 

studiów magisterskich, musz" charakteryzowa& si! wy-

sokim poziomem motywacji wewn!trznej, który sprawia, 

#e czerpi" przyjemno%& z d ugotrwa ego i intensywnego 

wysi ku poznawczego.

W oryginalnych badaniach walidacyjnych PP korelo-

wa a ujemnie z potrzeb" domkni!cia poznawczego. By  
to zwi"zek s aby, ale istotny statystycznie, na poziomie 

r = –0,25. W obecnym badaniu nie zaobserwowano 

zwi"zku pomi!dzy wynikami ogólnymi w KPP i PDP. 

Wydaje si!, #e jest to spowodowane przede wszystkim 

odmienno%ci" mechanizmów sprawczych, stoj"cych za 

konstruktami PP i PDP. Ten pierwszy jest rodzajem moty-

wacji zwi"zanej z nagrodami wewn!trznymi otrzymywa-

nymi w efekcie wykonywania ró#norodnych wymagaj"-

cych wysi ku aktywno%ci poznawczych. Drugi natomiast 

to, istotnie, potrzeba – dyspozycyjny poziom napi!cia 

odczuwanego wobec wieloznaczno%ci %wiata. Nie jest to 

jednak konstrukt jednorodny (Neuberg i in., 1997) – tak 

w oryginalnych badaniach walidacyjnych, jak i w poni#-

szych wyst"pi  istotny statystycznie dodatni zwi"zek mi!-

dzy wynikiem ogólnym KPP a podskal" Zdecydowanie 

(która jest uznawana za odzwierciedlaj"c" oddzielny wy-

miar PDP) oraz ujemny zwi"zek ze skal" Zamkni!to%& 

umys owa (jedn" z podskal tworz"cych wymiar niezale#-

ny od Zdecydowania). Podskale te zdaj" si! wi!c mierzy& 

w a%ciwo%ci psychologiczne %ci%le zwi"zane z konstruk-

tem PP.

Zale#no%& mi!dzy KPP i Zamkni!to%ci" umys ow" 

mo#e opiera& si! na tym, #e osobom o „zamkni!tych 

umys ach” zale#y przede wszystkim na utrzymaniu 

spójno%ci ich systemu przekona$, w zwi"zku z czym 

maj" tendencj! do Þ ltrowania nap ywaj"cych informacji, 

tak by przenika y jedynie te znane i z nim zgodne. Takie 

osoby unikaj" nowo%ci, gdy# te nios" ze sob" zagro#enie 

dla posiadanego obrazu %wiata. Jest to przeciwie$stwo 

proÞ lu osoby o wysokiej PP, która aktywnie poszukuje 

okazji do wysi ku poznawczego oraz z przyjemno%ci" 

analizuje informacje, zw aszcza sprzeczne. Z drugiej stro-

ny, osoby z wysokimi wynikami na skali Zdecydowanie 

b!d" wykazywa y tendencj! do szybkiego podejmowania 

decyzji, niezale#nie od jej wa#no%ci. Tendencja ta wyra#a 

potrzeb! otrzymania jakiejkolwiek odpowiedzi, która po-

zwoli na zlikwidowanie wieloznaczno%ci i niepewno%ci 

sytuacji. W tym rozumieniu Zdecydowanie teoretycznie 

powinno by& powi"zane z PP, która motywuje jednostk! 

do poszukiwania odpowiedzi, ale u jej podstaw le#y ra-

czej przyjemno%& czerpana z samego procesu.

Zgodnie z oczekiwaniami, w Badaniu 3a uzyskano tak-

#e istotne korelacje mi!dzy ogólnym wynikiem KPP oraz 

wynikami podskal Otwarto%& i Sumienno%& z NEO-FFI. 

Pierwszy z tych dwóch wymiarów osobowo%ci obejmu-

je explicite „potrzeby intelektualne”, a tak#e ciekawo%& 

i gotowo%& do rozwa#a$ nad natur" zjawisk w %wiecie, 

w czym pokrywa si! cz!%ciowo z obszarem tre%ciowym 

konstruktu PP. Drugi wymiar osobowo%ci, Sumienno%&, 

dotyczy skrupulatno%ci w gromadzeniu wiedzy i orga-

nizacji zachowania, co, przejawiaj"c si! w wytrwa o%ci 

w dzia aniu i motywacji wzgl!dem aktywno%ci poznaw-

czych, pokrywa si! z inn" cz!%ci" obszaru tre%ciowego 

badanego konstruktu.

W analizie trafno%ci rozbie#nej KPP w Badaniu 3b nie 

stwierdzono istotnych zwi"zków poziomu PP z potrzeb" 

aprobaty spo ecznej mierzon" Skal" K amstwa z kwe-

stionariusza Delta (Drwal, 1979). Dodatkowo, wykaza-

no s ab" dodatni" korelacj! z mierzonym tym samym 

narz!dziem zgeneralizowanym, osobowo%ciowym, we-

wn!trznym poczuciem kontroli. Zreplikowa o to wyniki 

otrzymane w innych badaniach (Fletcher, Danilovics, 

Fernandez, Peterson i Reeder, 1986). Cho& deklaratyw-

ny charakter pomiaru w KPP mo#e budzi& w"tpliwo%ci, 

rezultaty badania wskazuj" na brak zniekszta caj"cego 

wp ywu potrzeby aprobaty spo ecznej na wyniki w KPP. 

Jednocze%nie, podobnie jak w badaniach Cacioppo i jego 

wspó pracowników (1996), nie stwierdzono ró#nic mi!-

dzy m!#czyznami a kobietami w %rednim wyniku ogól-

nym KPP, co %wiadczy o niezale#no%ci poziomu tego 

konstruktu od p ci.

Podsumowuj"c, Badania 3a i 3b wykaza y, #e KPP jest 

narz!dziem pozwalaj"cym trafnie diagnozowa& indywi-

dualny poziom PP, rozumianej jako czerpanie wewn!trz-

nych nagród z wymagaj"cych aktywno%ci poznawczych, 
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poniewa# zosta a odtworzona sie& zwi"zków teoretycz-

nych, jak" wzgl!dem konstruktu mierzonego przez NCS 

za o#yli i wykryli Cacioppo i Petty (1982). W zwi"zku 

z tym, powy#sze wyniki potwierdzaj" równowa#no%& 

funkcjonaln" PP mierzonego NCS i jego zaadaptowan" 

wersj", tj. KPP.

Badanie 4

Wprowadzenie

W przypadku skali NCS wielokrotnie wykazywano, #e 

pozwala ona skutecznie przewidywa& ró#nice w sposobie 

przetwarzania informacji zawartych zarówno w skompli-

kowanych komunikatach perswazyjnych (np. Cacioppo 

i in., 1983), jak i w prostych zadaniach poznawczych 

(np. Cacioppo i Petty, 1982). Celem Badania 4 by a wi!c 

próba zastosowania KPP do przewidywania zachowa-

nia osób z ró#nym poziomem PP podczas wykonywania 

prostych zada$ poznawczych. Poprzednie eksperymenty 

wykaza y istotne ró#nice w sposobie rozwi"zania anagra-

mów mi!dzy osobami o wysokich i niskich poziomach PP 

(Baugh i Mason, 1985, za: Cacioppo i in., 1996; Gulgoz, 

2001). St"d w obecnym badaniu wykorzystano zadanie 

o podobnym charakterze.

Rozwi"zywanie anagramów jako forma zadania eks-

perymentalnego pozwala trafnie mierzy& ró#nice w pod-

stawowych werbalnych zdolno%ciach intelektualnych, 

poniewa# jego istota polega na mentalnym rotowaniu 

liter z otrzymanego zestawu i dopasowywaniu ich do 

egzemplarzy we w asnym s owniku mentalnym. Wed ug 

Gulgoza (2001) anagramy z wielokrotnymi rozwi"zania-

mi pozwalaj" wykaza& dzia anie odmiennych poziomów 

motywacji poznawczej, gdy# zadanie tak d ugo powinno 

przynosi& rezultaty (tj. kolejne rozwi"zania argumentów), 

jak d ugo wk ada si! w nie wysi ek. Tak wi!c anagramy 

z wieloma rozwi"zaniami stanowi" efektywne narz!dzie 

do badania motywacji poznawczej, poniewa#, w optymal-

nych warunkach, jedynym prawdziwym wyznacznikiem 

zako$czenia procesu rozwi"zywania takiego zadania jest 

poziom motywacji badanego. Je%li wi!c PP jest rozumia-

na jako zmienna warunkuj"ca otrzymywanie wewn!trz-

nych nagród w efekcie anga#owania si! w wymagaj"ce 

wysi ku poznawczego aktywno%ci, to zadanie o niedo-

okre%lonym momencie zako$czenia, jakim s" anagramy 

z wieloma rozwi"zaniami, powinno przede wszystkim 

wykaza& istotne ró#nice w czasie sp!dzonym na jego roz-

wi"zywaniu u osób o odmiennym nat!#eniu PP.

Rezultaty bada$ pokazuj", #e osoby o ró#nych pozio-

mach PP maj" odmienne preferencje wzgl!dem trudno-

%ci rozwi"zywanego zadania (Cacioppo i Petty, 1982; 

Badanie 4) oraz inaczej reaguj" na same oczekiwania od-

miennych poziomów trudno%ci (Gulgoz, 2001). Gulgoz 

(2001) wykaza , #e poziom wykonania prostego zadania 

poznawczego u badanych z wysokim nat!#eniem PP nie 

ró#ni  si! od poziomu u osób z niskim nat!#eniem PP. 

Jednak wprowadzaj"c instrukcj! informuj"c", #e dane 

zadanie jest trudne, osoby z niskim poziomem PP roz-

wi"zywa y istotnie mniej anagramów. W badaniach wy-

korzystuj"cych bardziej z o#one bod'ce (np. komunikaty 

perswazyjne; Cacioppo i in., 1986) pokazano, #e zmienna 

zdolno%ciowa, tj. inteligencja werbalna, mo#e t umaczy& 

wi!ksz" ni# PP wariancj! w liczbie zapami!tanych argu-

mentów perswazyjnych. Brak kontroli poziomu inteli-

gencji werbalnej badanych u Gulgoza nie pozwala wi!c 

deÞ nitywnie stwierdzi&, czy poziom PP by  kluczowy dla 

otrzymanych rezultatów, czy te# znaczenie mia y tu zdol-

no%ci j!zykowe.

Plan badania i hipotezy

Celem Badania 4 by o sprawdzenie predykcyjnych w a-

%ciwo%ci KPP w prostym zadaniu poznawczym. W ekspe-

rymencie manipulowano informacj" o trudno%ci zadania 

(zmienna niezale#na), która przy kontroli poziomu inte-

ligencji werbalnej oraz PP mia a wp ywa& na zmienn" 

zale#n", któr" by  czas rozwi"zywania zadania poznaw-

czego (anagramów).

W omawianym badaniu dokonywano równie# pomia-

ru liczby rozwi"zanych anagramów przy jednoczesnym 

kontrolowaniu wp ywu PP oraz inteligencji werbalnej, 

co pozwoli o zbada& wspólny wp yw zmiennej motywa-

cyjnej i zdolno%ciowej na poziom wykonania tego pro-

stego zadania. Za o#ono, #e ogólny wynik w KPP b!dzie 

pozytywnie zwi"zany z ca kowitym czasem sp!dzanym 

na rozwi"zywaniu zadania. Oczekiwano natomiast braku 

zwi"zku wyniku KPP z poziomem wykonania zadania, 

mierzonym liczb" rozwi"zanych anagramów, ze wzgl!du 

na przewidywany zwi"zek tej zmiennej z poziomem inte-

ligencji werbalnej badanych.

Manipulacja oczekiwaniami trudno%ci zadania z ana-

gramami mia a za zadanie wzmocni& ró#nice w poziomie 

wykonania mi!dzy osobami o ró#nym nat!#eniu PP. Na 

podstawie poprzednich bada$ (Gulgoz, 2001) oczekiwa-

no braku bezpo%redniego zwi"zku mi!dzy manipulacj" 

eksperymentaln" oraz liczb" wygenerowanych rozwi"za$ 

i czasem sp!dzonym nad tym zadaniem. Przewidywano 

pojawienie si! takiego zwi"zku dopiero po uwzgl!dnieniu 

w analizie indywidualnego wyniku KPP.

Metoda

Osoby badane

W Badaniu 4 wzi! o udzia  78 studentów (55 kobiet) 

Szko y Wy#szej Psychologii Spo ecznej w wieku od 19 do 

39 lat (M = 23,7; SD = 4,6). Po procedurze uczestnicy 
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zostali wynagrodzeni punktami kredytowymi za udzia  
w badaniach (25% punktów koniecznych do zdobycia 

podczas studiów). Badanie zosta o zaakceptowane do 

realizacji przez Komisj! ds. Etyki Bada$ Naukowych 

z Udzia em Ludzi jako Osób Badanych dzia aj"cej przy 

Szkole Wy#szej Psychologii Spo ecznej w Warszawie.

Materia y i procedura

Badanie mia o charakter indywidualny i odbywa o si! 

przy komputerze z wykorzystaniem specjalnie stworzonej 

do tego celu aplikacji. Uczestnicy byli informowani, #e 

ich zadaniem jest u o#enie jak najwi!kszej liczby pi!cio-

literowych anagramów (rozumianych jako nowe wyrazy 

powsta e z przemieszania liter), wykorzystuj"c wszyst-

kie obecne w 5-literowych zestawach litery. Badani, po 

wyra#eniu %wiadomej zgody na udzia  w eksperymencie, 

byli losowo przydzielani do jednej z dwóch grup ekspe-

rymentalnych, co s u#y o manipulacji oczekiwaniami 

trudno%ci zadania. Po owa uczestników badania czyta a, 

#e wi!kszo%& przebadanych wcze%niej studentów z  atwo-

%ci" rozwi"za a poni#sze anagramy, wi!c i im nie powin-

ny one sprawi& trudno%ci. Pozostali byli informowani, 

#e wi!kszo%& przebadanych studentów mia a trudno%ci 

z rozwi"zaniem anagramów, wi!c i im mog" one sprawi& 

troch! trudno%ci. Nast!pnie badani przechodzili do cz!%ci 

z anagramami. Zestaw sk ada  si! z 16 anagramów wy-

selekcjonowanych w badaniu pilota#owym spo%ród puli 

24 pocz"tkowych propozycji3. Wszystkie anagramy by y 

wy%wietlane jednocze%nie w 16 wierszach, a ich kolejno%& 

by a rotowana mi!dzy badanymi. Oba zestawy anagra-

mów ( atwy i trudny) w rzeczywisto%ci ró#ni y si! jedynie 

podawan" badanym instrukcj". Informacja ta pozostawa-

 a dla badanych nieujawniona do momentu zako$czenia 

eksperymentu. Czas przeznaczony na rozwi"zanie ana-

gramów nie by  ograniczony – uczestnicy mogli po%wi!-

ci& na to zadanie tyle czasu, ile uwa#ali za stosowne.

Po uko$czeniu zadania badani przechodzili do dal-

szej cz!%ci, w której rozwi"zywali elektroniczne wersje 

podskal APIS-Z (Ciechanowicz, Jaworowska, Matczak 

i Szustrowa, 1995), mierz"cych inteligencj! werbaln". 

Jako zdolno%& do rozumienia mowy i czynnego pos ugi-

wania si! ni", inteligencja werbalna %ci%le wi"#e si! z ope-

racjami na literach i s owach, b!d"cych podstaw" two-

rzenia nowych s ów. Poziom inteligencji werbalnej mie-

rzono dwoma zadaniami z baterii testów APIS-Z (1995): 

Synonimy (p ynno%& s owna) oraz Nowe S owa (znajo-

mo%& s ów). W zadaniu Synonimy osoby badane by y 

proszone o napisanie obok ka#dego z 15 podanych s ów 

innego s owa, zaczynaj"cego si! na podan" liter!, które 

ma takie samo lub podobne znaczenie. W zadaniu Nowe 

S owa osoby by y proszone o wypisanie takiego s owa, 

które z trzema podanymi obok utworzy sensowny zestaw. 

Za wska'nik poziomu inteligencji werbalnej osoby bada-

nej uznawany by  jej zsumowany wynik w obu zadaniach.

Nast!pnie badani wype niali KPP (zawsze w tej ko-

lejno%ci). W celu sprawdzenia, czy manipulacja ekspe-

rymentalna (wykonywania zadania poznawczego) nie 

wp yn! a na wynik KPP, po ow! uczestników ekspery-

mentu zaproszono do powtórnego wype nienia KPP po 

12 miesi"cach od badania.

Wyniki

Potrzeba poznania a czas rozwi"zywania 

zadania poznawczego

Do analizy wyników zastosowano procedur! analizy 

kowariancji (ANCOVA) z informacj" o trudno%ci zadania 

jako czynnikiem mi!dzyobiektowym, czasem rozwi"zy-

wania zadania jako zmienn" zale#n" oraz miarami inteli-

gencji werbalnej i PP jako kowariantami.

Inteligencja werbalna nie by a istotnie zwi"zana z cza-

sem przeznaczonym na rozwi"zywanie anagramów 

F(1, 74) = 0,704; n.i. Zanotowano natomiast istotny 

efekt ogólnego poziomu PP, F(1, 74) = 4,85; p < 0,05; 

'2 = 0,062. Estymowane w modelu liniowym parametry 

pokaza y, #e wraz ze wzrostem wyniku ogólnego KPP 

zwi!ksza  si! czas po%wi!cony na rozwi"zywanie ana-

gramów, ( = 0,2424; t(74) = 2,172; p < 0,05. Kontrola 

zmiennych kowariancyjnych nie wp yn! a jednak na sku-

teczno%& manipulacji informacj" o trudno%ci zadania eks-

perymentalnego: oba F < 1. Mimo kontroli poziomu PP, 

osoby, które otrzyma y informacj!, #e rozwi"zuj" trudne 

zadanie, nie ró#ni y si! %rednim czasem przeznaczonym 

na generowanie anagramów od osób, którym dostarczono 

informacji przeciwnej.

Potrzeba poznania a liczba wygenerowanych rozwi"za)

Analiza kowariancji przeprowadzona na liczbie rozwi"-

zanych anagramów, z uwzgl!dnieniem poziomu PP i inte-

ligencji werbalnej, ponownie nie wykaza a skuteczno%ci 

manipulacji informacj" o trudno%ci: F < 1. Kontrolowany 

poziom inteligencji werbalnej jako jedyny wp ywa  na 

liczb! wygenerowanych rozwi"za$: F(1, 74) = 11,472; 

p < 0,01; '2 = 0,134. Wraz ze wzrostem wyniku indywi-

dualnego na skali inteligencji werbalnej wzrasta a liczba 

poprawnie skonstruowanych anagramów: * = 0,631; t(74) 

= 3,387; p < 0,01. Natomiast, zgodnie z przewidywania-

mi, poziom PP nie wp ywa  na testowan" tu zmienn" za-

le#n": F(1, 74) = 2,831; n.i.

W celu kontroli efektu wp ywu interpretacji w asne-

go zachowania (podczas manipulacji trudno%ci" zada-

nia) na wynik w KPP, przeprowadzono ponowne ana-

lizy z uwzgl!dnieniem powtórnego pomiaru KPP (po 
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12 miesi"cach) na grupie 30 osób, które bra y udzia  we 

wcze%niejszym etapie eksperymentu. Wszystkie otrzy-

mane w Badaniu 4 rezultaty zosta y zreplikowane. Po 

wprowadzeniu do analizy momentu pomiaru (zaraz po 

eksperymencie vs. po 12 miesi"cach) jako czynnika mi!-

dzyobiektowego nie zaobserwowano #adnego istotnego 

efektu g ównego tego czynnika ani efektu interakcji in-

nych czynników (wszystkie F < 1). Otrzymano natomiast 

istotny statystycznie, wysoki wska'nik korelacji mi!dzy 

wynikami KPP w odst!pie 12 miesi!cy, r(28) = 0,81; 

p < 0,001, co %wiadczy dodatkowo o wysokiej stabilno%ci 

czasowej wyników KPP.

Dyskusja

Potrzeba poznania jako zmienna motywacyjna

Wynik na skali KPP by  istotnie zwi"zany z ca kowi-

tym czasem sp!dzanym przez osoby badane nad roz-

wi"zaniem zadania z anagramami, podczas gdy nie mia  
on zwi"zku z liczb" rozwi"za$. Im wy#szy poziom PP, 

tym wi!cej czasu uczestnicy sp!dzali na rozwi"zywaniu 

anagramów. W poprzednich badaniach (Baugh i Mason, 

1985, za: Cacioppo i in., 1996; Gulgoz, 2001) nie kon-

trolowano wp ywu inteligencji werbalnej na liczb! roz-

wi"zanych anagramów, w zwi"zku z czym otrzymany 

zwi"zek pomi!dzy PP, a t" zmienn" zale#n" móg  by& 

w istocie podyktowany umiarkowan" korelacj" PP z inte-

ligencj" werbaln" (por. Cacioppo i in., 1996).

Czynniki sytuacyjne

Brak efektu g ównego zwi"zanego z nastawieniem do 

zadania mo#na prawdopodobnie t umaczy& tym, #e po-

ni#sze badanie odbywa o si! indywidualnie przy kompu-

terze, w przeciwie$stwie do grupowego charakteru bada-

nia Gulgoza (2001). Mo#e to sugerowa&, #e zastosowana 

tu procedura zatrzyma a uruchamianie si! procesów spo-

 ecznych zwi"zanych z rywalizacj", porównaniami spo-

 ecznymi, gdy# instrukcje w obu zadaniach by y formu o-

wane, z wykorzystaniem innych osób jako podstawowe-

go punkt odniesienia. Taka manipulacja mog a zadzia a& 

znacznie gorzej w warunkach odosobnienia, ni# w kon-

tek%cie grupowym (w warunkach przypominaj"cych eg-

zamin), w którym rywalizacja i porównania z innymi s" 

znacznie bardziej dost!pne dla osoby badanej, ale mog a 

nie mie& takiego znaczenia w warunkach indywidualnego 

wykonywania zadania (por. Kanekar, 1982). Co jednak 

wa#niejsze, wydaje si!, #e indywidualny charakter bada-

nia zapewni  warunki do rozwoju niezak óconego wp y-

wu motywacji wewn!trznej, której przejawem jest PP, na 

czas sp!dzony na rozwi"zywaniu anagramów.

Podsumowuj"c, w a%ciwo%ci predykcyjne skali KPP 

zosta y wykazane empirycznie, gdy# KPP pozwoli a 

przewidywa& te aspekty zachowania osób o odmiennych 

poziomach PP w zadaniach poznawczych, które s" zwi"-

zane z poziomem indywidualnej motywacji (tzn. cza-

sem po%wi!canym na rozwi"zywanie prostego zadania 

poznawczego), lecz nie mia a wp ywu na miar! spraw-

no%ciow" (tzn. liczb! rozwi"za$), przynajmniej w zada-

niu, które jest tak %ci%le zwi"zane z inteligencj" werbal-

n". Tym samym, przedstawione badanie zweryÞ kowa o 

efektywno%& KPP jako adaptacji NCS w kontrolowaniu 

poziomu PP rozumianej jako tendencja do anga#owania 

si! w wymagaj"ce poznawczo aktywno%ci, z których 

czerpie si! przyjemno%&. W zwi"zku z tym mo#na za o-

#y&, #e KPP z powodzeniem spe ni swoje przeznaczenie 

w badaniach na populacji studentów tak#e w kontek%cie 

bardziej z o#onych zada$ poznawczych, jak np. w warun-

kach przetwarzania komunikatów perswazyjnych (por. 

Cacioppo i in., 1983).

Podsumowanie

Do celów omówionych powy#ej bada$ nale#a o: (1) 

zbadanie psychometrycznych w a%ciwo%ci KPP jako ada-

ptacji NCS, tzn. jako narz!dzia s u#"cego do pomiaru spe-

cyÞ cznego rodzaju wewn!trznej motywacji epistemicznej, 

ujawniaj"cego si! w warunkach rozwi"zywania proble-

mów, oraz (2) empiryczne zweryÞ kowanie przydatno%ci 

zbudowanego narz!dzia jako narz!dzia eksperymental-

nego skutecznego w przewidywaniu zachowania w zada-

niach poznawczych zale#nych od tendencji do czerpania 

nagród z wymagaj"cych aktywno%ci poznawczych.

Pierwszy z celów zosta  osi"gni!ty w serii bada$ te-

stuj"cych trafno%& i rzetelno%& KPP w populacji osób, 

która z za o#enia charakteryzuje si! wysokim poziomem 

PP. Wykazany uk ad powi"za$ teoretycznych wydaje 

si! potwierdza& status PP mierzonej KPP jako zmiennej 

motywacyjnej (a nie zdolno%ciowej). Jest ona zwi"zana 

z ch!ci" wk adania wysi ku w zadania poznawcze, bazu-

j"c" na aktywnej i eksploracyjnej naturze umys ów osób 

o wysokim poziomie PP, a nie na ich potrzebie nadawania 

sensu rzeczywisto%ci.

Drugi cel osi"gni!to przez wykazanie, #e za pomo-

c" wyniku KPP mo#na przewidzie& takie zachowania 

osoby badanej, które s" zwi"zane z PP rozumian" jako 

wewn!trzna motywacja epistemiczna. SpecyÞ ka wyko-

rzystanego zadania poznawczego (anagramy) wymaga a 

jedynie prostych operacji mentalnych oraz odnoszenia 

ich produktów do w asnego s ownika mentalnego z po-

mini!ciem jakiegokolwiek szerszego kontekstu zadania. 

Wa#ne wi!c wydaje si! zbadanie roli PP mierzonej KPP 

jako czynnika moderuj"cego w bardziej z o#onych za-

daniach, np. w przetwarzaniu komunikatów perswazyj-

nych (Chien-Huang i Pei-Hsun, 2006; Haugtvedt, Petty 
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i Cacioppo, 1992), czy w podejmowaniu decyzji w wa-

runkach poprzedzania semantycznego (Petty, Jarvis, 

Bozzolo i Strathman, 1995, za: Petty i Jarvis, 1996). 

Wykorzystanie KPP w kolejnych badaniach nad proce-

sami przetwarzania informacji zweryÞ kuje status zapro-

ponowanego narz!dzia jako udanej adaptacji skali NCS.
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PRZYPISY

1. W czasach, gdy Cacioppo i Petty przeprowadzali badania, 

narz!dzia wykorzystane do pomiaru PP przez Cohena nie by y 

nigdzie opublikowane ani nie zosta y nigdzie zachowane (nawet 

w formie szczegó owego opisu; por. Cacioppo i Petty, 1982). 

Zabrak o równie# dalszych bada$, dookre%laj"cych natur! po-

trzeby w rozumieniu Cohena (biologiczny stan deprywacji vs. 

zachowanie zorientowane na cel).

2. Autorzy nie podali wielko%ci wyja%nianej wariancji dla 

kolejnych czynników.

3. Podczas tworzenia puli bod'ców wygenerowano wst!pnie 

list! 24 pi!cioliterowych anagramów, z których ka#dy mia  co 

najmniej 3 rozwi"zania. Nast!pnie przeprowadzono pilota# (N = 

41) na studentach pierwszego roku SWPS Wroc aw, by wybra& 

anagramy efektywnie ró#nicuj"ce osoby z tendencj" do wk ada-

nia wysi ku w zadania intelektualne oraz osoby unikaj"ce takich 

aktywno%ci. W efekcie analizy wykluczono anagramy, których 

rozwi"zania by y zbyt trudne (anagramy o niskiej %redniej licz-

bie rozwi"za$) oraz te, których rozwi"zania by y zbyt  atwe, tzn. 

dla których przewa#nie wszyscy podawali te same rozwi"zania 

(anagramy o niskim odchyleniu standardowym).

4. W celu normalizacji prawosko%nego rozk adu zmiennej 

zale#nej (czas rozwi"zywania zadania poznawczego) doko-

nano transformacji logarytmicznej danych. Rozk ad otrzyma-

nej zmiennej nie odbiega  istotnie od rozk adu normalnego na 

wszystkich poziomach zmiennej niezale#nej (test K-S: D > 0,8; 

p > 0,05). Wszystkie dalsze analizy zosta y przeprowadzone na 

przekszta conych zmiennych. W zwi"zku z tym, w analizie za-

prezentowano standaryzowane wspó czynniki , w celu lepsze-

go zobrazowania zale#no%ci mi!dzy KPP a zmienn" zale#n".



KWESTIONARIUSZ POTRZEBY POZNANIA – KONSTRUKCJA I WERYFIKACJA EMPIRYCZNA …      127 

Tabela 1. 

Kwestionariusz Potrzeby Poznania

Na poni#szej skali zaznacz, w jakim stopniu zgadzasz si! z kolejnymi stwierdzeniami. Przy ka#dym stwierdzeniu 

otaczaj kó kiem cyfr!, reprezentuj"c" najlepsz" Twoim zdaniem odpowied'. Postaraj si! nie omin"& #adnego ze 

stwierdze$. Nie ma odpowiedzi dobrych ani z ych. Ka#da szczera odpowied' jest dla nas wa#na. Poniewa# chcemy 

si! o Tobie jak najwi!cej dowiedzie&, odpowiedzi „Trudno powiedzie&” u#ywaj tylko w ostateczno%ci. Dzi!kujemy.

Wiek: ….

P e&: Kobieta / M!#czyzna
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zg
ad
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01. Staram si! rozwi"za& problem najlepiej, jak tylko potraÞ!, niezale#nie od tego, czego si! ode mnie oczekuje. 1 2 3 4 5

02. Staram si! unika& sytuacji, które wymagaj" ode mnie intensywnego my%lenia. 1 2 3 4 5

03. Czuj! si! niekomfortowo, je%li wiem, #e czeka na mnie skomplikowane zadanie. 1 2 3 4 5

04. Mog! sp!dzi& wiele godzin na rozwa#aniach nad jakim% intelektualnym problemem. 1 2 3 4 5

05. Wol! nauczy& si!, jak rozwi"za& problem, ni# dosta& gotowe rozwi"zanie. 1 2 3 4 5

06. Ch!tnie zajmuj! si! problemami, które maj" kilka mo#liwych rozwi"za$. 1 2 3 4 5

07. Zrozumienie zasad dzia ania jakiego% urz"dzenia sprawia mi satysfakcj!. 1 2 3 4 5

08. Staram si! nie g owi& nad zagadkami, które uznaje si! za nierozwi"zywalne. 1 2 3 4 5

09. Wol! zadania, które wymagaj" ode mnie ca kowitej koncentracji, ni# te, których rozwi"zanie przychodzi mi 

bez trudu. 1 2 3 4 5

10. Nie czuj! potrzeby wg !biania si! w istot! ka#dego napotkanego zjawiska. 1 2 3 4 5

11. Dyskusja z osobami o pogl"dach innych ni# moje sprawia mi przyjemno%&. 1 2 3 4 5

12. Dobra ksi"#ka to ta, która wymaga od czytelnika my%lenia. 1 2 3 4 5

13. Wol! dzia a& wed ug dok adnej instrukcji, ni# samemu szuka& rozwi"zania. 1 2 3 4 5

14. Lubi! rozwi"zywa& zagadki. 1 2 3 4 5

15. Staram si! wybiera& zadania, które s" ma o skomplikowane. 1 2 3 4 5

16. Lubi!, gdy kto% potraÞ logicznie uzasadni& swój pogl"d na dan" spraw!. 1 2 3 4 5

17. Wybieram  atwiejsze rozwi"zanie zadania. 1 2 3 4 5

18. Je#eli nie rozumiem jakiego% artyku u w gazecie, czytam go ponownie. 1 2 3 4 5

19. Szybko si! poddaj!, gdy nie mog! rozwi"za& jakiego% zadania. 1 2 3 4 5

20. Kiedy zrobi! co% 'le, próbuj! zrozumie&, gdzie i dlaczego pope ni em b "d. 1 2 3 4 5

21. Kiedy kto% ma inne zdanie ni# ja, chc! us ysze&, dlaczego tak my%li. 1 2 3 4 5

22. Gubi! si! w swoich my%lach, je%li zbyt d ugo próbuj! rozwi"zywa& jaki% problem. 1 2 3 4 5

23. My%l! nad rozwi"zaniami zada$ nawet wtedy, gdy ju# je wykona em. 1 2 3 4 5

24. Lubi! rozmy%la& nad jakim% zadaniem, nawet, gdy nie jestem go w stanie zrealizowa&. 1 2 3 4 5

25. Poszukuj! wielu nowych rozwi"za$ tego samego problemu. 1 2 3 4 5

26. Rozmy%lanie nad jakim% zadaniem nie sprawia mi przyjemno%ci. 1 2 3 4 5

27. Lubi!, gdy #ycie stawia przede mn" intelektualne wyzwania. 1 2 3 4 5

28. Wol!, #eby kto% inny podejmowa  decyzje w sprawach, wymagaj"cych przemy%lenia. 1 2 3 4 5

29. Rozwi"zanie zadania, które wymaga o my%lenia, daje mi du#o satysfakcji. 1 2 3 4 5

30. Poszerzanie wiedzy na jaki% temat sprawia mi przyjemno%&. 1 2 3 4 5

31. Zwykle zg !biam problem, nawet, gdy inni s" ju# zadowoleni z rozwi"zania. 1 2 3 4 5

32. Staram si! poszukiwa& argumentów za i przeciw. 1 2 3 4 5

33. Nie podejmuj! si! rozwi"zywania z o#onych problemów intelektualnych. 1 2 3 4 5

34. Wyczerpuj" mnie d ugoterminowe projekty. 1 2 3 4 5

35. Nie odczuwam potrzeby, by wiedzie&, na jakich zasadach dzia aj" najnowocze%niejsze technologie. 1 2 3 4 5

36. My%l!, #e praca naukowca zg !biaj"cego tajniki wiedzy z jakiej% dziedziny, jest fascynuj"ca. 1 2 3 4 5

Odwrotna punktacja pozycji: 2, 3, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 26, 28, 33, 34, 35.
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Abstract

Four studies were conducted to create a Polish adaptation of the Need for Cognition Scale (Cacioppo i Petty, 

1982) – a scale measuring need for cognition, deÞned as a tendency to engage in and enjoy effortful cogni-

tive tasks. Kwestionariusz Potrzeby Poznania (KPP) was constructed as an experimental tool – designed to 

use in experimental studies to effectively control the need for cognition in a population in which its average 

level is elevated, i.e. in students. A single-factor structure was shown by conÞrmatory factorial analysis 

carried out on data from two different samples (Study 1b and 1c). Further studies conÞrmed the reliabil-

ity (Study 2) and the validity of KPP. SpeciÞcally, students scored lower on KPP than academic workers. 

Moreover, there was a positive relation between need for cognition and openness, conscientiousness, and 

decisiveness. A negative relation with close-mindedness and no relation with social desirability were also 

observed (Study 3). Most importantly, Study 4 showed that the constructed scale is effective in predicting 

behaviour in an anagram solving task (average time spent solving the task), based on the KPP score.
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