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Celem artyku u jest przedstawienie perfekcjonizmu jako konstruktu sk adaj!cego si" z dwóch wymiarów, 

zawieraj!cego aspekty zarówno pozytywne, jak i negatywne. Dokonano przegl!du za o#e$ teoretycznych 

i bada$ empirycznych nad perfekcjonizmem, b"d!cych punktem wyj%cia do zaprezentowania wyników 

pochodz!cych z trzech bada$ w asnych, opisuj!cych etapy powstawania pierwszego polskoj"zycznego 

Kwestionariusza Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego (KPAD). Badania mia y na celu 

wy  kazanie rzetelno%ci oraz trafno%ci zbie#nej i dyskryminacyjnej narz"dzia. Rezultaty potwierdzi y dwu-

czynnikow! natur" omawianego konstruktu, jak równie# stabiln! i adekwatn! struktur" wewn"trzn! kwe-

stionariusza. 
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Perfekcjonizm od kilku dekad cieszy si" nies abn!-

cym zainteresowaniem psychologów. Prawie sto lat temu 

Alfred Adler (1927) pisa  o d!#eniu do bycia perfekcyj-

nym (striving for perfection), jako o jednym z g ównych 

motywów determinuj!cych dynamik" ludzkiej osobowo-

%ci i stanowi!cym pierwotne kryterium zdrowia psychicz-

nego. Zak ada  jednocze%nie istnienie ró#nic indywidual-

nych pod wzgl"dem nasilenia owego stylu osobowo%cio-

wego, dokonuj!c tym samym podzia u na d!#!cych do 

doskona o%ci zdrowych (stawiaj!cych sobie cele trudne, 

ale realne i modyÞkowalne) i neurotycznych (d!#!cych 

do zrealizowania celów nierealistycznych, zbyt trudnych 

do osi!gni"cia). Bazuj!c na owej konceptualizacji, w la-

tach 70. ubieg ego wieku Don Hamachek (1978) opisa  
dwa typy perfekcjonistów: zdrowych i niezdrowych. 

Pierwszym przypisywa  takie dyspozycje, jak: elastycz-

no%& w dzia aniu i korygowaniu celów, akceptacj" roz-

bie#no%ci mi"dzy w asnymi standardami a poziomem 

wykonania danej czynno%ci, zezwolenie sobie na pope -
nianie b "dów, czerpanie przyjemno%ci z tego, co si" robi, 

czy poczucie ekscytacji przed przyst!pieniem do dzia a-

nia. Drugich z kolei charakteryzowa  jako tych, którzy 

wysokie standardy odnosz! do ka#dej sfery #ycia, maj! 

poczucie, #e to, co robi!, nigdy nie jest wystarczaj!co do-

bre, nie czerpi! satysfakcji z w asnych dzia a$, stawiaj! 

sobie cele, które s! niemo#liwe do osi!gni"cia, dominu-

j!c! za% emocj! przed rozpocz"ciem aktywno%ci zadanio-

wej jest l"k przed pora#k!. 

Lata 80. ubieg ego wieku stanowi y dekad", w której 

liczni teoretycy zacz"li jednog o%nie kojarzy& perfekcjo-

nizm z aspektami wy !cznie negatywnymi lub szkodliwy-

mi. Burns (1980, s. 34) na przyk ad utrzymywa , #e per-

fekcjoni%ci za swoje d!#enia p ac! cen", która „zawiera 

nie tylko obni#aj!c! si" produktywno%&, ale tak#e wp ywa 

negatywnie na zdrowie, samokontrol", relacje interperso-

nalne i samoocen"”. Pacht (1984, s. 387) z kolei wspo-

mina  o tym, #e „prawdziw! tragedi! dla perfekcjonisty 

jest fakt, i# osi!gni"cie 95% lub nawet 99% tego, co by o 

jego celem, jest zazwyczaj spostrzegane jako pora#ka”. 

Barrow i Moore (1983) natomiast jako jedn! z cech cha-

rakteryzuj!cych perfekcjonistów wymieniali my%lenie 

dychotomiczne typu „wszystko albo nic” (all-or-nothing 

dichotomous thinking). 

Literatura przedmiotu obÞtowa a w wyniki bada$, któ-

re wykazywa y, #e wysokie nasilenie owej charakterysty-

ki osobowo%ciowej mo#e prowadzi& m.in. do dysfunkcji 

seksualnych (Quadland, 1980), zaburze$ od#ywiania 

(Ranieri i in., 1987), zaburze$ obsesyjno-kompulsyw-
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nych (Broday, 1988) i l"kowych (Flett, Hewitt i Dyck, 

1989), tendencji samobójczych (Atala i Baxter, 1989; 

Halgin i Leahy, 1989), depresji (Frost, Marten, Lahart 

i Rosenblate, 1990) czy zaburze$ osobowo%ci (Hewitt, 

Flett i Turnbull, 1992). 

Omawiany konstrukt w owym czasie by  operacjona-

lizowany w sposób spójny z dominuj!cym podej%ciem 

teoretycznym – nieliczne kwestionariusze by y jednowy-

miarowe i mierzy y wiele patologii. W 1980 roku David 

Burns opublikowa  skal" z o#on! z 10 twierdze$, która 

by a zmodyÞkowan! wersj! DAS (Dysfunctional Attitude 

Scale) Weissmana i Becka, mierz!c! kompulsywno%&, 

d!#enie do osi!gania nierealistycznych celów oraz auto-

ewaluacj" uzale#nion! od osi!gni"& i produktywno%ci. 

Trzy lata pó'niej z kolei Garner, Olmstead i Polivy (1983) 

w EDI (Eating Disorder Inventory) zawarli subskal" do 

pomiaru perfekcjonizmu. 

Na pocz!tku lat 90. ubieg ego stulecia dwa zespo y 

badawcze, niezale#nie od siebie, stworzy y kwestiona-

riusze (oba nosz!ce t" sam! nazw": Multidimensional 

Perfectionism Scale) do pomiaru ró#nych aspektów opi-

sywanej w tej pracy charakterystyki osobowo%ciowej. 

Paul Hewitt i Gordon Flett (1991a) zaproponowali trzy 

niezale#ne wymiary perfekcjonizmu: zorientowany na 

siebie (SO; self-oriented), na innych (OO; other-orien-

ted) i usankcjonowany spo ecznie (SP; socially-prescri-

bed). Podstaw" owej dystynkcji stanowi y: 'ród o (ja 

vs. inni) perfekcjonistycznych oczekiwa$ i obiekt (ja vs. 

inni), w stosunku do którego s! one kierowane. Wysokie 

wyniki na wszystkich trzech wymiarach s!, wed ug auto-

rów, indykatorami patologii (Hewitt i Flett, 1991a). Frost, 

Marten, Lahart i Rosenblate (1990) stworzyli z kolei 

6-wymiarowe narz"dzie, w sk ad którego wesz y nast"-

puj!ce czynniki: standardy osobiste (PS; personal stan-

dards), obawa przed b "dami (CM; concern over mista-

kes), w!tpienie w jako%& swoich dzia a$ (D; doubts about 

action), zorganizowanie (O; organization) oraz oczeki-

wania (PE; parental expectations) i krytycyzm rodziców 

(PC; parental criticism). Kwestionariusz ten mierzy rów-

nie# g ównie negatywne konsekwencje perfekcjonizmu 

– z wyj!tkiem subskal: standardy osobiste i zorganizo-

wanie. W!tpliwa jest jednak trafno%& zewn"trzna owego 

narz"dzia – badanie zosta o przeprowadzone na próbie 

studentek elitarnego uniwersytetu.

W 1993 roku inny zespó , pod kierownictwem wspo-

mnianego Randy’ego Frosta (Frost, Heimberg, Holt, 

Mattia i Neubauer, 1993), jako pierwszy postanowi  em-

pirycznie zweryÞkowa& za o#enia teoretyczne sformu-

 owane przez Hamacheka (1978), zak adaj!ce istnienie 

perfekcjonizmu zarówno zdrowego, jak i niezdrowego. 

Wyniki uzyskane przez badaczy potwierdzi y istnienie 

dwóch czynników (higher order two-factor structure); 

pierwszy z nich, okre%lany jako „perfekcjonistyczne oba-

wy” (MEC; maladaptive evaluation concerns), okaza  
si" w sposób statystycznie istotny zwi!zany z depresj! 

i negatywnym afektem, drugi za%, „perfekcjonistyczne 

d!#enia” (PS; positive strivings), korelowa  tylko z po-

zytywnym afektem. Frost i jego wspó pracownicy wy-

kazali tym samym, #e nie ka#da forma perfekcjonizmu 

jest negatywna; czynnik „perfekcjonistyczne d!#enia” 

(w sk ad którego wchodzi y podskale „standardy osobi-

ste” i „zorganizowanie”) „reprezentuje pozytywne aspek-

ty perfekcjonizmu” (Frost i in., 1993, s. 125). W wielu 

pó'niejszych badaniach wyniki te zreplikowano, np. 

Slaney, Ashby i Trippi (1995) zastosowali analiz" czyn-

nikow! metod! g ównych sk adowych, w celu dokonania 

eksploracji relacji mi"dzy ró#nymi skalami do pomiaru 

perfekcjonizmu, Cox, Enns i Clara (2002) wykorzystali 

za% konÞrmacyjn! analiz" czynnikow! (CFA; conÞrmato-

ry factor analysis), potwierdzaj!c tym samym po raz ko-

lejny dwuczynnikowy model perfekcjonizmu. By y one 

równie# spójne z rezultatami bada$ jako%ciowych, prze-

prowadzonych na grupie kryterialnej z o#onej z 37 per-

fekcjonistów – Robert Slaney i Jeffrey Ashby (1996) 

wykazali w tych badaniach, #e tylko niektórzy spo%ród 

perfekcjonistów oceniaj! swój perfekcjonizm pejoratyw-

nie, inni natomiast wprost przeciwnie – oceniaj! go jako 

charakterystyk" pozytywn!.

Dwuwymiarowe uj"cie perfekcjonizmu zacz" o by& od 

tej pory podej%ciem dominuj!cym; w literaturze mo#na 

si" spotka& z ró#nymi okre%leniami owych dwóch podsta-

wowych dymensji – niektórzy autorzy okre%laj! je jako 

pozytywn! i negatywn! (Terry-Short, Owens, Slade i De-

wey, 1995), inni – aktywn! i pasywn! (Adkins i Parker, 

1996), adaptacyjn! i dezadaptacyjn! (Rice, Ashby i Sla-

ney, 1998), funkcjonaln! i dysfunkcjonaln! (Rh(aume 

i in., 2000) czy zdrow! i niezdrow! (Stumpf i Parker, 

2000). 

Pomimo wielu dowodów empirycznych niektórzy psy-

chologowie nadal jednak mocno w!tpi! w to, i# perfek-

cjonizm mo#e mie& równie# pozytywne konsekwencje 

(zob. np. Benson, 2003; Flett i Hewitt, 2005; Greenspon, 

2000). W artyku ach, które ukaza y si" w ostatniej deka-

dzie ubieg ego wieku, spotka& mo#na wiele przyk adów 

na to, i#, wed ug ich autorów, perfekcjonizm jest jedno-

znacznie pejoratywn! charakterystyk! osobowo%ciow! 

i traktowany jest nadal jednowymiarowo; wskazywano 

na przyk ad, i# wielu pracoholików (workaholics) wy-

kazuje tzw. styl perfekcjonistyczny (perfectionistic sty-

le), przejawiaj!cy si" nazbyt wielkim skupianiem uwagi 

na porz!dku, dezadaptacyjnym d!#eniu do doskona ego 

wykonywania zleconych zada$, co w efekcie utrudnia 
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lub wr"cz uniemo#liwia sprawne dzia anie i osi!ganie 

sukcesów zawodowych (por. Arthur i Hayward, 1997; 

Scott, Moore i Miceli, 1997; Spence i Robbins, 1992). 

Lawrence Pervin z kolei wskazuje, i# ludzie o osobowo-

%ci kompulsywnej (w kategoriach psychoanalitycznych 

jest to ekwiwalent osobowo%ci analnej) charakteryzuj! 

si" nadmiernym skupieniem na pracy i perfekcjonizmem 

(pierwsze wydanie The science of personality pocho-

dzi z roku 1996 – zdumiewaj!cy jest wi"c fakt, i# autor 

traktuje perfekcjonizm unidymensyjnie), z kolei Soldz, 

Budman i Demby (1993, za: Pervin, 2005) oraz Trull 

(1992, za: Pervin, 2005) twierdz!, i# ludzie o wspomnia-

nej osobowo%ci charakteryzuj! si" wysok! sumienno%ci! 

i cz"sto uzyskuj! wysokie wyniki na skali neurotyczno%ci 

– ponownie autorzy nie dokonali podzia u na dwie formy 

perfekcjonistów, ponadto oba badania zosta y przeprowa-

dzone na próbach klinicznych. Ostatnio Melanie Moretz 

i Dean McKay (2009) wykazali, i# wy !cznie perfekcjo-

nizm dezadaptacyjny pe ni specyÞczn! rol" w powstawa-

niu zaburze$ obsesyjno–kompulsywnych (OCD; obses-

sive-compulsive disorder), przy czym mediatorem owej 

relacji jest l"k jako cecha. 

W literaturze polskoj"zycznej równie# mo#na spotka& 

si" z podobnym uj"ciem omawianego w tej pracy kon-

struktu – np. Fr!szczak (2002) twierdzi, #e perfekcjo-

nistyczna charakterystyka osobowo%ciowa wykszta ca 

si" wskutek nadmiernych oczekiwa$ rodziców, które 

przyczyniaj! si" do powstawania i utrwalania pracoho-

lizmu, ergo: perfekcjonizm znowu jest traktowany jako 

jeden z indykatorów patologii2; utrat" poczucia warto%ci 

i kontroli pracoholik kompensuje tzw. syndromem oszu-

sta (impostor syndrome; por. Fr!szczak, 2002). Z kolei 

Ma gorzata Kossowska (2005) w monograÞi dotycz!cej 

poznawczych mechanizmów sztywno%ci pisze: „Przez 

wiele lat perfekcjonizm traktowany by  jako czynnik za-

pewniaj!cy wysokie osi!gni"cia oraz zadowolenie z w as-

nej aktywno%ci. Wspó czesne badania odkry y jednak 

jego ciemn! stron" – okaza o si", #e perfekcjonizm jest 

tak#e odpowiedzialny za irracjonalne my%lenie, epizo-

dy depresyjne, tendencje samobójcze oraz problemy ze 

zdrowiem” (Kossowska, 2005, s. 26). Autorka powo u-

je si" na artyku y opublikowane w latach 90., ponownie 

traktuj!c perfekcjonizm jako charakterystyk" o zabarwie-

niu zdecydowanie pejoratywnym. Kossowska wspomina 

wprawdzie, i# „Pojawi y si" prace, w których wskazuje 

si" na wielowymiarow! struktur" tego zjawiska”(Kos-

sowska, 2005, s. 26), jednak omawia krótko wy !cznie 

skal" Hewitta i Fletta (mierz!c!, przypomnijmy, g ównie 

negatywne aspekty perfekcjonizmu), nie podkre%laj!c 

explicite, i# konstrukt ów posiada zarówno aspekt pozy-

tywny, jak i negatywny (nie wspomina np. o badaniach 

Frosta i wspó pracowników oraz ich pó'niejszych repli-

kacjach).

Wspó czesna literatura przedmiotu opisuje trzy sposoby 

konceptualizacji omawianej tu charakterystyki osobowo-

%ciowej: jednowymiarow! (np. Oliver, Hart, Ross i Katz, 

2001), dwuwymiarow! (np. Cox i in., 2002) i grupow! 

(np. Ashby i Kottman, 1996), przy czym za dominuj!ce 

uzna& nale#y dwie ostatnie (zob. Stoeber i Otto, 2006). 

Jak podkre%laj! Stoeber i Otto, badacze zajmuj!cy si" 

perfekcjonizmem, oprócz u#ywania rozmaitych dla nie-

go okre%le$, ró#ni! si" tak#e sposobem, w jaki dokonuj! 

ich dyferencjacji – traktuj!c je b!d' jako dwa ortogonalne 

wymiary b!d' jako odr"bne grupy. Nie ma tak#e zgody 

co do tego, jak nale#a oby traktowa& ów konstrukt – czy 

jest to globalna i stabilna cecha (trait; por. Watson, Clark 

i Harkness, 1994;), styl osobowo%ciowy (personality sty-

le; por. Hamachek, 1978; Hewitt i Flett, 1991a; Stoeber 

i Otto, 2006), stan ßuktuuj!cy jako funkcja czynników 

sytuacyjnych (state; por. Saboonchi i Lundh, 1999), czy 

zarówno cecha, jak i stan (por. Rice i Aldea, 2006). Brent 

Roberts i Wendy DelVecchio (2000) z kolei konstatuj!, i# 

nale#y dokona& dystynkcji pomi"dzy dwiema formami 

stabilno%ci omawianego tu konstruktu: absolutnej (abso-

lute stability) i relatywnej (relative stability); indykatorem 

tej ostatniej jest korelacja, mierzona metod! test-retest, 

mi"dzy wynikami na skalach do pomiaru obu aspektów 

perfekcjonizmu i odnosi si" do uplasowania podmiotu 

wewn!trz badanej próby, absolutna za% do tego, czy %red-

nie wyniki w danej próbie zmieniaj! si" w funkcji czasu.

Robert McCrae i Paul Costa (2005) w swojej dyna-

micznej teorii osobowo%ci (dynamic personality theory) 

twierdz!, i# tzw. podstawowe tendencje lub cechy s! sta e 

i maj! struktur" hierarchiczn! – od w!skich i specyÞcz-

nych poczynaj!c, a na szerokich i ogólnych ko$cz!c; na 

najwy#szym poziomie hierarchii znajduj! si": neurotycz-

no%&, ekstrawersja, otwarto%& na do%wiadczenie, ugodo-

wo%& i sumienno%&. Bior!c pod uwag" ow! hierarchiczn! 

struktur" oraz fakt, i# „Cecha wydaje si" nieco szerszym 

okre%leniem wskazuj!cym na motywacj", style oraz inne 

aspekty spójno%ci w #yciu cz owieka” (McCrae i Costa, 

2005, s. 43), wnioskowa& nale#y, i# owe najbardziej sze-

rokie i ogólne cechy odgrywaj! rol" w rozwoju charak-

terystyk osobowo%ciowych znajduj!cych si" na ni#szych 

poziomach owej hierarchicznej struktury (por. te# Stoeber, 

Otto i Dalbert, 2009). Ujmuj!c osobowo%& jako zespó  
cech, za o#y& zatem nale#y, i# oba aspekty perfekcjoni-

zmu traktowa& si" powinno jako wzgl"dnie sta ! charak-

terystyk" czy styl osobowo%ciowy. Charakterystyka owa 

ma wp yw na poziom aspiracji i indywidualnych d!#e$ 

w praktycznie wszystkich obszarach funkcjonowania 

podmiotu – od aktywno%ci zawodowej, pozazawodowej, 
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poprzez relacje spo eczne i rodzinne, hobby, na #yciu re-

ligijnym ko$cz!c (por. Flett, Hewitt, Shapiro i Rayman, 

2003; Slaney i Ashby, 1996), daje za% o sobie zna& ju# 

w dzieci$stwie i okresie adolescencji (Parker, 2002). 

Rice, Lopez i Vergara (2005) opisuj! obie formy perfek-

cjonizmu jako zinternalizowany zestaw samoocen i mo-

tywacji odnosz!cych si" do zadaniowego funkcjonowa-

nia podmiotu. 

W poznawczym uj"ciu osobowo%ci ró#nice indywi-

dualne s! funkcj! zarówno aktualnej dost"pno%ci w pa-

mi"ci szczególnego rodzaju konstruktów osobistych, 

stanowi!cych pryzmat, przez który podmiot spostrzega 

i interpretuje rzeczywisto%&, jak równie# gotowo%ci do 

ich u#ycia (por. Higgins, 1987). Podmioty mog! jednak, 

mimo i# dysponuj! szerokim zakresem takich samych 

konstruktów czy schematów poznawczych, ró#ni& si" 

pod wzgl"dem gotowo%ci do ich u#ycia w przetwarzaniu 

informacji, funkcjonowaniu zadaniowym, spostrzeganiu 

siebie etc. Wed ug teorii Tory’ego E. Higginsa posiadanie 

danego konstruktu (availability) jest warunkiem sine qua 

non prawdopodobie$stwa jego aktywizacji (accessibili-

ty), b"d!cej funkcj! u#yteczno%ci danego konstruktu oraz 

tego, jak cz"sto i jak dawno by  on poznawczo dost"p-

ny (Higgins, King i Mavin, 1982). Zwa#ywszy zatem na 

fakt, i# podmioty mog! ró#ni& si" nie tylko pod wzgl"dem 

tego, czy maj! ukszta towany dany konstrukt – ja jako 

osoba nieperfekcjonistyczna/perfekcjonista (dez)adapta-

cyjny – ale równie# pod wzgl"dem ßuktuacji temporalnej 

dost"pno%ci schematu kognitywnego, skonstatowa& nale-

#y, i# perfekcjonizm, oprócz transsytuacyjnej spójno%ci 

(czyli: stylu, charakterystyki osobowo%ciowej ujmowanej 

w kategoriach cechy, dyspozycji) mo#e równie# ujawnia& 

ró#ne formy nasilenia b"d!ce funkcj! dost"pno%ci po-

znawczej – perfekcjonistyczne my%lenie jako stan b"d!cy 

funkcj! typu sytuacji, w jakiej znajduje si" podmiot (por. 

Saboonchi i Lundh, 1999). Czyli innymi s owy, wed ug 

teorii rozbie#no%ci ja (self-discrepancy theory) Higginsa 

(1987) perfekcjonistów dezadaptacyjnych powinna cha-

rakteryzowa& sztywna, chroniczna i transsytuacyjnie 

niezmienna dost"pno%& du#ej rozbie#no%ci pomi"dzy ja 

realnym a idealnym/powinno%ciowym, perfekcjonistów 

adaptacyjnych – elastyczne i uzale#nione od okoliczno%ci 

zezwolenie sobie na ow! rozbie#no%&, osoby nieperfek-

cjonistyczne za% – nie powinny owej niezgodno%ci do-

%wiadcza& z racji nieobecno%ci konstruktu „ja jako osoba 

perfekcjonistyczna”. 

Do najbardziej znanych narz"dzi angloj"zycznych s u-

#!cych do pomiaru perfekcjonizmu nale#!, wspominane 

ju#, Multidimensional Perfectionism Scale: FMPS autor-

stwa Frosta i wspó pracowników (1990) oraz HFMPS 

Hewitta i Fletta (1991a), Almost Perfect Scale-Revised 

(AMS-R), któr! stworzy  Robert Slaney wraz ze wspó -
pracownikami (Slaney, Rice, Mobley, Trippi i Ashby, 

2001) oraz Adaptive/Maladaptive Perfectionism Scale, 

której autorami s! Kenneth Rice i Karen Preusser (2002). 

Wszystkie one traktuj! mierzony konstrukt wielowymia-

rowo, przy czym liczba podskal waha si" od 3 (HFMPS, 

Hewitt i Flett, 1991a; APS-R, Slaney i in., 2001) do 6 

(FMPS, Frost i in., 1990). Wymienione skale ró#ni nie tyl-

ko liczba wymiarów: np. AMPS Rice’a i Preusser (2002) 

przeznaczone jest dla uczniów szkó  podstawowych, 

z kolei HFMPS Hewitta i Fletta (1991a) mierzy g ównie 

negatywne aspekty perfekcjonizmu – ka#dy z podwymia-

rów, jak konstatuj! autorzy, mo#e odgrywa& znacz!c! rol" 

w depresji klinicznej (por. Hewitt i Flett, 1991b), a tak#e 

rozmaitych zaburzeniach, takich jak nadu#ywanie alko-

holu, osobowo%& histrioniczna, BPD (borderline persona-

lity disorder), hipomania, dystymia (por. Hewitt i Flett, 

1991a), czy w genezie tendencji samobójczych (Hewitt, 

Flett i Weber, 1994). Wart podkre%lenia jest równie# fakt, 

i# obie skale MPS (FMPS i HFMPS) ujmuj! omawiany 

w artykule konstrukt w zgo a odmienny sposób – skala 

Frosta i wspó pracowników s u#y do pomiaru funkcjono-

wania zadaniowego perfekcjonistów, natomiast Hewitta 

i Fletta – ich funkcjonowania spo ecznego.

Celem tego artyku u jest przedstawienie polskiego 

Kwestionariusza Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dez-

adaptacyjnego (KPAD) – jest to pierwsze polskoj"-

zyczne narz"dzie s u#!ce do pomiaru wy !cznie owego 

konstruktu. W literaturze rodzimej spotka& si" mo#na 

jedynie z subskal! PSP (Perfekcjonistyczny Styl Pracy) 

pochodz!c! z Kwestionariusza Pracoholizmu autorstwa 

Hornowskiej i Paluchowskiego (2007). Jej ogranicze-

niem jest jednak, oprócz odniesienia wy !cznie do ne-

gatywnych aspektów perfekcjonizmu, rozumianego jako 

„przesadne d!#enie do doskona o%ci w wykonywaniu 

powierzonych zada$, utrudniaj!ce lub uniemo#liwiaj!ce 

w efekcie sprawne funkcjonowanie” (Hornowska i Palu-

chowski, 2007, s. 74), uwzgl"dnienie jedynie zawodowe-

go obszaru funkcjonowania cz owieka („skala obejmuje 

zespó  przekona$, postaw i warto%ci, które sprzyjaj! nad-

miernemu obci!#aniu si" prac!”; Hornowska i Paluchow-

ski, 2007, s. 75). 

Badanie 1

Pierwszym krokiem w kierunku konstrukcji kwestiona-

riusza by o wygenerowanie puli bazowej pozycji testo-

wych. Zarówno obszary tre%ci, jak i manifestacji zosta y 

tak zdeÞniowane, aby uwzgl"dnia y dwa wymiary perfek-

cjonizmu – pozytywny i negatywny; zastosowano zatem 

 !cznie: strategi" racjonaln! (por. Hornowska, 2007), czy-

li dedukcyjn! (teoretyczn!) (por. Zawadzki, 2006), gdy# 
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punktem wyj%cia by y teorie (Adler, 1927; Hamachek, 

1978), których autorzy explicite zak adali istnienie dwóch 

form perfekcjonizmu, wyra'nie zaznaczaj!c, czym owe 

jak#e odmienne charakterystyki si" ró#ni!, i indukcyjn!, 

czyli wewn"trzn! (Zawadzki, 2006). Jak pisze Bogdan 

Zawadzki: „W strategii teoretycznej celem jest opraco-

wanie kwestionariusza pozwalaj!cego na diagnoz" cech 

ujmowanych przez okre%lon! teori" psychologiczn!. 

Punktem wyj%cia w tej strategii jest okre%lona koncep-

cja i wynikaj!ce z niej hipotezy dotycz!ce struktury cech 

osobowo%ci” (Zawadzki, 2006, s. 77). Dalej autor wska-

zuje jednak, i#: „Badacze zazwyczaj  !cz! strategi" in-

dukcyjn! z podej%ciem teoretycznym, przyjmuj!c eksplo-

racyjn! analiz" danych jako form" weryÞkacji twierdze$ 

teoretycznych” (s. 96). Uzasadnieniem dla zastosowania 

tego rodzaju strategii jest chocia#by wyeliminowanie b "-

du garbage in–garbage out – podstawy teoretyczne maj! 

by& gwarantem ograniczenia szumu informacyjnego „na 

wej%ciu” oraz umo#liwi& predykcj" oczekiwanej struktu-

ry narz"dzia. 

Bazuj!c na tym – teoretycznym – fundamencie, który 

by  swoistym drogowskazem badawczym prac konstruk-

cyjnych (por. te# Rice i Preusser, 2002), pozwalaj!cym 

na sformu owanie oczekiwa$, jak powinna wygl!da& 

uzyskana w wyniku pó'niejszych analiz charakterysty-

ka psychometryczna narz"dzia, procedur" konstrukcyj-

n! rozpocz" am, zgodnie z zaleceniem Zawadzkiego 

(2006), od wyodr"bnienia podwymiarów badanej cechy 

i zdeÞniowania podskal badaj!cych owe subwymiary. 

ZdeÞniowane zosta y zatem nast"puj!ce obszary tre%ci 

(liczba owych obszarów nie oznacza, #e spodziewano si" 

czteroczynnikowej struktury kwestionariusza – przyst"-

puj!c do pracy nad konstrukcj! narz"dzia, od pocz!tku 

zak ada am, i# wyniki analizy czynnikowej wyka#! jed-

noznacznie istnienie struktury dwuczynnikowej): OR 

(obawa przed rozbie#no%ci!), PS (poczucie skuteczno%ci), 

KS (koncentracja na sukcesach) i SO (standardy osobi-

ste), oraz obszary manifestacji, na które sk ada y si" prze-

konania, emocje i zachowania. Zarówno obszary tre%ci, 

jak i manifestacji, co istotne i co nale#y podkre%li&, zo-

sta y stworzone z nastawieniem, aby jak naj%ci%lej odpo-

wiada y za o#eniom teoretycznym (por. Burisch, 1986). 

Poszczególne obszary tre%ci, które w kolejnym kroku 

zosta y poddane procedurze s"dziowania kompetentnego, 

zosta y zdeÞniowane w sposób nast"puj!cy: 

(1) OR – skala ta s u#y do pomiaru poziomu tolerowa-

nia rozbie#no%ci mi"dzy stawianymi przez samego siebie 

standardami a efektami aktywno%ci zadaniowej, oceny 

jako%ci swoich dzia a$, negatywnych reakcji na b "dy, 

sk onno%ci do ci!g ego korygowania efektów swoich 

dzia a$; wysokie wyniki na tej skali powinni osi!ga& per-

fekcjoni%ci dezadaptacyjni.

(2) PS – ta skala s u#y do pomiaru przekonania, wy-

wiedzionego z uprzednich do%wiadcze$ jednostki, o sku-

tecznym radzeniu sobie z pewn! klas! zada$, zarówno 

w sytuacjach nowych, jak i nieznanych, rodzaju dokony-

wanych atrybucji, predykcji skuteczno%ci w asnej w przy-

sz o%ci; wysokie wyniki na tej skali powinni uzyska& per-

fekcjoni%ci adaptacyjni.

(3) KS – wyniki na tej skali pozwalaj! okre%li& dost"p-

no%& poznawcz! sukcesów, b"d!c! konsekwencj! niedo-

patrywania si" b "dów w momencie zaistnienia rozbie#-

no%ci mi"dzy poziomem wykonania zadania a osobistymi 

standardami podczas ka#dego rodzaju aktywno%ci, za 

sukces powinien by& uwa#any wynik wystarczaj!co do-

bry, nie zawsze za% – idealny; wysokie wyniki powinni 

mie& na tej skali perfekcjoni%ci adaptacyjni.

(4) SO – skala ta mierzy tendencj" do stawiania so-

bie wysokich standardów we wszelkich aktywno%ciach, 

traktowania ka#dej z nich jako anga#uj!c! ego, poziom 

samoakceptacji za% uzale#niony jest od tego, czy efekty 

dzia a$ s! zgodne z wyznaczonym celem; skrajnie wy-

sokie wyniki na tej skali powinni osi!ga& perfekcjoni%ci 

dezadaptacyjni, skrajnie niskie – nieperfekcjoni%ci.

Ponadto inspiracj! do generowania twierdze$ w asnego 

autorstwa, wchodz!cych w sk ad wersji pierwotnej kwe-

stionariusza, by y – relewantne z za o#eniami teoretycz-

nymi – wyniki najnowszych bada$ empirycznych (zob. 

np. Rice i in., 1998; Stumpf i Parker, 2000), a tak#e nie-

które pozycje ze skal angloj"zycznych. W sk ad pocz!t-

kowej wersji kwestionariusza wesz y niektóre twierdze-

nia3 z APS-R (Slaney i in., 2001) – ze skal: S4 (Standards) 

i D5 (Discrepancy); z FMPS (Frost i in., 1990) ze skali 

CM6 (Concern over Mistakes), PS7 (Personal Standards) 

oraz D8 (Doubting of Actions); ze skali M9 (Sensitivity to 

Mistakes) pochodz!cej z AMPS (Rice i Preusser, 2002). 

)!cznie z powy#szymi w sk ad wersji wyj%ciowej KPAD 

wesz o 136 twierdze$. Po analizie lingwistycznej, wyko-

nanej przez polonist", 10 pozycji zosta o zmienionych. 

Zgodnie z zaleceniem Zawadzkiego (2006) o koniecz-

no%ci uwzgl"dnienia i respektowania zwyczajów j"zy-

kowych osób badanych, uwarunkowanych kulturowo, 

oraz konieczno%ci niwelowania seksizmu, twierdzenia 

w kwestionariuszu zawieraj! m"sko- i #e$skoosobowe 

formy odmiany: „jestem przekonany(a)”, „chcia (a)bym” 

itp. Nast"pnie, w celu zweryÞkowania trafno%ci tre%cio-

wej pozycji, wykorzystana zosta a metoda s"dziowania 

kompetentnego10, której zadaniem by o wykazanie, któ-

re twierdzenia s! zgodne ze zdeÞniowanymi kategoria-

mi (s"dziowie kompetentni otrzymali, oprócz deÞnicji 

obszarów tre%ci, krótk! charakterystyk" obu typów per-



76      KATARZYNA SZCZUCKA

fekcjonistów). Wyniki te nast"pnie opracowano, stosuj!c 

wspó czynnik trafno%ci tre%ciowej (CVR; content vali-

dity ratio), obliczany wed ug wzoru Lawshego (1975). 

W rezultacie z wersji wst"pnej, licz!cej 136 pozycji, usu-

ni"to 4411, zatem w wersji kwestionariusza przeznaczonej 

do badania selekcyjnego znalaz y si" 92 pozycje: 41 przy-

pisanych do skali SO (standardy osobiste), 20 z podskali 

PS (poczucie w asnej skuteczno%ci), 18 nale#!cych do 

skali OR (obawa przed rozbie#no%ci!) oraz 13 wchodz!-

cych do skali KS (koncentracja na sukcesach). 

Celem badania selekcyjnego by a weryÞkacja we-

wn"trznej struktury kwestionariusza przy u#yciu eksplo-

racyjnej analizy czynnikowej (EFA; exploratory factor 

analysis) oraz wy onienie takich pozycji, które wejd! do 

jego ostatecznej wersji, tworz!c dwie skale o wystarcza-

j!co wysokiej rzetelno%ci (Cronbach, 1951). Jak pisze 

wielokrotnie ju# w tej pracy przywo ywany Zawadzki: 

„Procedura eksploracyjnej analizy czynnikowej zak ada, 

#e uzyskanie empirycznej struktury cech, która w pe ni 

odpowiada oczekiwaniom teoretycznym, jest najlepszym 

(bo niejako niewymuszonym) dowodem tezy, #e mierzo-

ne s! w a%nie te, a nie inne cechy” (Zawadzki, 2006, s. 

84). Uzyskanie zatem w wyniku przeprowadzenia EFA 

struktury narz"dzia zgodnej z za o#eniami teoretycz-

nymi, tworzy sytuacj" „diagnostycznie jednoznaczn!” 

(Zawadzki, 2006, s. 84–85). 

Metoda 

Osoby badane

Próba konstrukcyjna liczy a 250 osób, z czego 92,8% 

stanowi y kobiety. Wiek mie%ci  si" w przedziale od 15 do 

63 lat (M = 27,07; SD = 7,26), przy czym dla 87% osób 

badanych przedzia  wiekowy wynosi  19–35. Spo%ród 

respondentów 61,6% by o czynnych zawodowo, 12,4% 

by o w trakcie studiów licencjackich, 34,4% – studiów 

magisterskich, 6,4% – studiów doktoranckich. 

Materia  

Osoby badane ustosunkowywa y si" do ka#dego 

z 92 twierdze$, zaznaczaj!c odpowied' na 7–stopniowej 

skali Likerta – numerycznej, z opisanymi wszystkimi 

punktami, od zdecydowanie si" nie zgadzam do zdecydo-

wanie si" zgadzam. 

Procedura

Badanie przeprowadzono za po%rednictwem internetu. 

Osobami badanymi byli u#ytkownicy forów dyskusyjnych 

Gazety Wyborczej, którzy – ka#dorazowo po zg oszeniu 

akcesu drog! e-mailow! – otrzymywali has o dost"powe 

i wype niali kwestionariusz zamieszczony na stronie an-

kietka.pl. Zastosowana metoda zniwelowa a tzw. braki 

danych – kwestionariusz móg  zosta& wys any tylko po 

wype nieniu wszystkich pozycji. Za przeprowadzeniem 

badania via internet przemawia szereg argumentów przy-

taczanych przez Hornowsk! i Paluchowskiego (2007), 

m.in. s! one „bardziej ekonomiczne, pozwalaj! dotrze& 

do szerszego spektrum respondentów, zmniejszaj! wp yw 

stronniczo%ci, zwi"kszaj! poczucie anonimowo%ci” 

(s. 67–68). Dane zbierane by y przez dwa tygodnie. 

Wyniki 

Dane z badania selekcyjnego spe ni y za o#enia analizy 

czynnikowej. Test sferyczno%ci Bartletta wykaza , #e ma-

cierz korelacji nie jest macierz! jednostkow! (w macie-

rzy jednostkowej na g ównej przek!tnej wyst"puj! same 

jedynki, natomiast reszt" macierzy wype niaj! zera, co 

oznacza, #e korelacja mi"dzy zmiennymi nie wyst"puje 

– por. Field, 2005; Wieczorkowska i Wierzbi$ski, 2007), 

#2 = 15611,031, p < 0,001. Miara KMO (Kaiser-Meyer-

-Olkin measure of sampling adequacy) wynios a 0,886, co 

wskazuje na to, i# na danych mo#na przeprowadzi& ana-

liz" czynnikow! (Kim i Mueller, 1978). W efekcie prze-

prowadzenia eksploracyjnej analizy czynnikowej metod! 

g ównych sk adowych (PCA; principal component ana-

lysis) ze znormalizowan! rotacj! Promax otrzymano 19 

sk adowych g ównych z warto%ci! w asn! (eigenvalue) 

powy#ej jedno%ci, wyja%niaj!cych  !cznie 68,8% warian-

cji. Na etapie teoretycznym zak adano istnienie dwóch 

czynników (adaptacyjnego i dezadaptacyjnego) – za o#e-

nie to uzyska o potwierdzenie empiryczne: na wykresie 

osypiska (scree plot; Cattell, 1966) wyra'nie wyodr"bnia-

 y si" dwa czynniki g ówne, wyja%niaj!ce  !cznie 35,83% 

wariancji – przyrost wariancji wyja%nionej dla pierwszego 

z nich wynosi  22,24% (warto%& w asna wynios a 20,46), 

dla drugiego za% 13,59% (warto%& w asna wynios a 12,50; 

dla kolejnych – od 4,40 do 1,12%). Oba wymiary okaza y 

si" ujemnie skorelowane, r = –0,261, wspó czynnik kore-

lacji Pearsona jest jednak na tyle niewielki, #e mo#na za-

 o#y&, i# czynniki s! wzgl"dnie ortogonalne (por. Briggs 

i Cheek, 1986). 

Celem kolejnego etapu analizy by o zmniejszenie licz-

by twierdze$. Pierwszym krokiem w tym kierunku by o 

wyeliminowanie tych pozycji, których  adunki czynni-

kowe, zawarte w macierzy modelowej (por. Field, 2005; 

Wieczorkowska i Wierzbi$ski, 2007), osi!gn" y warto%& 

mniejsz! od 0,55 – dla skali PD (waha y si" w prze-

dziale 0,55–0,81), dla skali PA za% – od 0,57 (przedzia : 
0,57–0,82), co jest podej%ciem bardziej restrykcyjnym 

od chocia#by rekomendowanego przez Stevensa (1992), 

który zaleca, aby warto%ci  adunków by y wy#sze od 0,4. 

Warto%& statystyki ZZW – zasobu zmienno%ci wspólnej 

(communality), czyli miary proporcji wariancji wspólnej 
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(common variance) prezentowanej przez dane twierdze-

nie, innymi s owy wielko%ci wariancji danego twierdze-

nia wyja%nianej za pomoc! wyekstrahowanej w wyniku 

analiz liczby czynników – dla poszczególnych pozycji 

wynios a od 0,32 do 0,65 (co potwierdzi a analiza macie-

rzy korelacji odtworzonych). W kolejnym kroku poddano 

analizie macierz korelacji i wyeliminowano te twierdze-

nia, których istotno%& jednostronna w wi"kszo%ci przy-

padków osi!ga a warto%& wy#sz! ni# 0,05 (por. Field, 

2005). 

W efekcie przeprowadzonej procedury powsta a wer-

sja w a%ciwa kwestionariusza KPAD, sk adaj!ca si" z 35 

pozycji testowych, zawieraj!ca dwie subskale: PD i PA, 

z których pierwsza sk ada si" z 22 twierdze$, druga za% 

– z 13. 

W kolejnej analizie, przeprowadzonej na owej osta-

tecznej wersji kwestionariusza, sprawdzono ponownie 

jego struktur" wewn"trzn!. Zrezygnowano w dalszych 

analizach z przeprowadzenia konÞrmacyjnej anali-

zy czynnikowej w %wietle przekonuj!cych rezultatów 

analizy eksploracyjnej. Test sferyczno%ci Bartletta by  
istotny na poziomie p < 0,001, #² = 5842,298, za% war-

to%& wska'nika KMO wynios a 0,923, która to warto%& 

jest warto%ci! „znakomit!” (por. Hutcheson i Sofroniou, 

1999, s. 224). W wyniku przeprowadzonej EFA ze znor-

malizowan! rotacj! uko%n! (oblique) typu Promax otrzy-

mano 6 sk adowych g ównych z warto%ci! w asn! wi"k-

sz! od jedno%ci. Czynniki te wyja%nia y  !cznie 66,57% 

wariancji, przy czym dwa pierwsze (PD i PA) wyja%nia y 

 !cznie 50,87% wariancji (PD – 33,23%, PA za% 17,63%). 

Warto%ci w asne wynosi y odpowiednio: 11,63 i 6,17, za% 

sumy kwadratów  adunków po rotacji (rotation sums of 

squared loadings) wynios y: dla czynnika pierwszego 

– 11,55, dla drugiego – 6,53. Oba wymiary by y ze sob! 

w jeszcze mniejszym stopniu skorelowane (por. wyniki 

wersji pierwotnej, gdzie r = –0,261): r = –0,135. Wynik 

taki jest dowodem na prawdziw!, bo niewymuszon! 

przez metod" rotacji, ortogonalno%& owych dwóch czyn-

ników. Niezale#no%& obu wymiarów potwierdzi  bardzo 

wyra'nie wykres sk adowych w rozwi!zaniu rotowanym. 

Robert Ho (2006) konstatuje, i# w wypadku, gdy korela-

cja mi"dzy czynnikami jest bardzo ma a (< 0,20), nale#y 

zak ada&, i# owe czynniki s! ortogonalne i nale#y powtó-

rzy& analizy, wykorzystuj!c metod" rotacji ortogonalnej. 

Wykonana zosta a zatem powtórna analiza – metod! 

Varimax. Macierz przekszta conych sk adowych (factor 

transformation matrix) wykaza a, i# rotacja ortogonalna 

by a rozwi!zaniem w a%ciwym, gdy# warto%ci w macie-

rzy by y symetryczne (por. Field, 2005). Wyodr"bniono 

dwa czynniki, z których pierwszy wyja%nia  32,67% wa-

riancji, drugi za% – 18,20%. Wspó czynnik korelacji r Pe-

arsona mi"dzy sum! wyników na skali PD i PA okaza  si" 

nieistotny r = –0,12, p = 0,06 (dwustronnie); zale#no%& 

owa nie przybra a kszta tu krzywoliniowego, co wykaza  
wykres rozrzutu. 

)adunki czynnikowe (factor loadings), czyli wspó czyn-

niki korelacji mi"dzy danym twierdzeniem a czynnikiem, 

który owo twierdzenie reprezentuje, dla poszczególnych 

pozycji z obu skal po rotacji przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. 

)adunki czynnikowe dla poszczególnych pozycji testowych po rotacji (wersja ostateczna kwestionariusza KPAD)

Pozycja testowa Czynnik 1 

(PD)

Czynnik 2 

(PA)

–1. To, co robi", nigdy nie wydaje mi si" wystarczaj!co dobre. –0,701 –0,027

–2. Przewa#nie co% robi" nie tak. –0,724 –0,260

–3. Czuj" si" dobrze z tym, #e sam(-a) stawiam sobie wysoko poprzeczk". –0,261 –0,648

–4. Staraj!c si" by& najlepszym(-!) w tym, co robi", dbam o swój rozwój. –0,069 –0,630

–5. Robi" wszystko jak najlepiej, ale nigdy nie wydaje mi si" to wystarczaj!co dobre. –0,723 –0,158

–6. Nie lubi" robi& czegokolwiek byle jak. –0,071 –0,596

–7. Pope nienie b "du oznacza dla mnie ca kowit! pora#k". –0,655 –0,073

–8. Boj" si", #e nie sprostam moim oczekiwaniom. –0,746 –0,104

–9. Je%li co% robi", chc", aby to by o wykonane jak najlepiej. –0,049 –0,601

10. Nie akceptuj" siebie w pe ni, bo zawsze co% robi" nie tak. –0,813 –0,159

11. Nawet najmniejszy b !d spostrzegam w kategoriach pora#ki. –0,761 –0,030

12. Czuj" si" sfrustrowany(-a), gdy nie mog" osi!gn!& moich celów. –0,603 –0,038

13. Wszystko staram si" robi& jak najlepiej, niezale#nie od tego, czego si" ode mnie oczekuje. –0,101 –0,594
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Tabela 1 – cd.

Pozycja testowa Czynnik 1 

(PD)

Czynnik 2 

(PA)

14. Boj" si", #e nie osi!gn" celów, które sam(-a) sobie stawiam. –0,732 –0,053

15. Akceptuj" siebie tylko wtedy, gdy robi" wszystko bezb "dnie. –0,762 –0,078

16. Zazwyczaj nie jestem zadowolony(-a) z tego, co robi". –0,717 –0,206

17. Rzadko odnosz" sukcesy, cz"%ciej doznaj" pora#ek. –0,671 –0,348 

18. Gdy kto% inny robi cokolwiek lepiej ode mnie, pogarsza mi si" nastrój. –0,605 –0,01

19. Nie zadowalaj! mnie efekty mojej pracy i cz"sto je poprawiam. –0,706 –0,026

20. Boj" si", #e w przysz o%ci na studiach/w pracy sobie nie poradz". –0,721 –0,234

21. Wytrwale d!#" do osi!gni"cia zamierzonych celów. –0,377 –0,601

22. Gdy pope niam jakikolwiek b !d, czuj" si" kim% gorszym. –0,820 –0,019

23. Szanuj" siebie za to, #e jestem osob! obowi!zkow! i du#o od siebie wymagaj!c!. –0,137 –0,665

24. Cz"sto nie mog" sko$czy& jakiego% zadania, bo my%l", #e wci!# co% jest nie tak. –0,721 –0,102

25. Stawiam sobie trudniejsze cele ni# wi"kszo%& ludzi. –0,086 –0,643

26. Przestaj" siebie akceptowa&, gdy nie spe niam swoich oczekiwa$. –0,792 –0,079

27. Jestem niezadowolony(-a), gdy pope ni" najmniejszy b !d na studiach/w pracy. –0,626 –0,169

28. Na co dzie$ wymagam od siebie wi"cej, ni# wymagaj! od siebie inni. –0,114 –0,671

29. Na studiach/w pracy przewa#nie doznaj" pora#ek.  –0,575 –0,281

30. Sam(-a) wymagam od siebie wi"cej, ni# oczekuj! ode mnie inni. –0,091 –0,725

31. Mam du#e oczekiwania w stosunku do samego(-ej) siebie.  –0,149 –0,759

32. Lubi" to, #e jestem bardzo wymagaj!cy(-a) w stosunku do samego(-ej) siebie. –0,155 –0,638

33. Na studiach/w pracy, gdy nie osi!gn" tego, co sobie zaplanowa em(-am),  atwo si" zniech"cam. –0,606 –0,336

34. Stawiam sobie wysokie wymagania na studiach/w pracy. –0,001 –0,836

35. Gdy nie odnosz" sukcesów na studiach/w pracy czuj" si" kim% gorszym ni# zwykle. –0,758 –0,069

PD = perfekcjonizm dezadaptacyjny, PA = perfekcjonizm adaptacyjny; próba konstrukcyjna N = 250; pogrubion! czcionk! oznaczono, w sk ad 

którego czynnika wchodzi dana pozycja testowa (> 0,57)

Analiza przek!tnej (diagonal) macierzy przeciwobra-

zów korelacji (anti-image correlation matrix), przedsta-

wiaj!ca warto%ci indywidualne miary KMO dla ka#dej 

poszczególnej zmiennej (warto%ci poza przek!tn! repre-

zentuj! korelacj" cz!stkow! mi"dzy zmiennymi i powin-

ny by& jak najmniejsze) wykaza a, #e 35–twierdzeniowa 

wersja kwestionariusza spe nia wymagania miary KMO 

w stosunku do ka#dej pozycji z osobna (#adne z twier-

dze$ nie powinno mie& warto%ci mniejszej ni# 0,5; por. 

Field, 2005). Miara owa dla poszczególnych pozycji wa-

ha a si" od 0,801 (twierdzenie 28.) do 0,952 (twierdze-

nie 24.). Wielko%& statystyki ZZW po ekstrakcji dla po-

szczególnych pozycji waha a si", odpowiednio: dla skali 

PD – od 0,366 do 0,686 (M = 0,531), dla skali PA za% – od 

0,362 do 0,699 (M = 0,47). Analiza macierzy korelacji 

odtworzonych (reproduced correlations matrix) – czyli 

macierzy zawieraj!cej ró#nice mi"dzy obserwowanymi 

wspó czynnikami korelacji a przewidywanymi przez mo-

del – wykaza a, #e istnieje 241 (40%) nieredundantnych 

reszt o warto%ciach bezwzgl"dnych wi"kszych ni# 0,05. 

Jest to wynik zadowalaj!cy, gdy# wed ug literatury przed-

miotu (por. Field, 2005) ich liczba nie powinna przekra-

cza& 50%. 

W kolejnym kroku skale wy onione za pomoc! EFA 

poddano analizie rzetelno%ci, metod! opart! na analizie 

w a%ciwo%ci statystycznych pozycji testowych, oraz anali-

zie zwi!zku pozycji testowych z ogólnym wynikiem testu 

(internal consistency procedure; por. Brzezi$ski, 2006; 

Ho, 2006), czyli – zbadano zgodno%& wewn"trzn! testu, 

która jest miar! tego, w jakim stopniu „test jest czyst! mia-

r! mierzonej zmiennej i w jakim stopniu odpowiedzi na 

poszczególne pytania mierz! to samo, co wynik w ca ym 

te%cie” (Choynowski, 1971, s. 103). Zgodnie z zaleceniem 

Cronbacha (1951), wspó czynniki zgodno%ci wewn"trznej 

$ Cronbacha zosta y obliczone oddzielnie dla ka#dej skali 

i wynios y, odpowiednio: dla skali PD (22-pozycyjnej) – 



POLSKI KWESTIONARIUSZ PERFEKCJONIZMU ADAPTACYJNEGO I DEZADAPTACYJNEGO      79 

0,953, za% dla skali PA (13-pozycyjnej) – 0,896, co %wiad-

czy o tym, i# ka#da z nich stanowi homogeniczny kon-

strukt o wysokiej zgodno%ci wewn"trznej. Korelacje pozy-

cja–skala dla czynnika PD waha y si" od 0,556 do 0,791, 

dla czynnika PA za% od 0,518 do 0,766, co uzna& nale#y 

za wynik bardzo dobry, gdy# korelacja pomi"dzy danym 

twierdzeniem a wynikiem ogólnym skali dla ka#dej z nich 

znacznie przekracza zalecane minimum (0,3; por. Field, 

2005). Po zmierzeniu rzetelno%ci obu skal nie usuni"to 

z nich #adnej pozycji. W kolejnym kroku obliczono moc 

dyskryminacyjn! dla ka#dego twierdzenia, wykorzystuj!c 

metod" ró#nic mi"dzy skrajnymi grupami: doln! i górn!, 

licz!cymi po 27%, po zsumowaniu wyników ka#dej osoby 

badanej na danej skali (por. Brzezi$ski, 2006; Hornowska, 

2007). Dla ka#dego z twierdze$ wchodz!cych w sk ad 

wersji ostatecznej ka#dej ze skal: PD i PA ró#nice pomi"-

dzy skrajnymi grupami okaza y si" statystycznie istotne 

na poziomie p < 0,001 (pomiaru dokonano testem t), co 

oznacza, #e ró#nicuj! one w sposób istotny osoby bada-

ne. Nast"pnie, wykorzystuj!c wystandaryzowane sumy 

na skali PD i PA, dokonano porównania %rednich pomi"-

dzy grupami skrajnymi (dla skali PD – 27% najwy#szych 

wyników: n = 64, 27%, najni#szych: n = 66; dla skali PA 

– 27 % najwy#szych wyników: n = 64, 27%, najni#szych: 

n = 64). W toku analiz wykazano, i# ró#nice %rednich po-

mi"dzy owymi skrajnymi grupami s! statystycznie istotne 

– dla skali PD t (128) = –32,69, p < 0,0005 (jednostron-

nie), dla PA t (126) = –31,66, p < 0,0005 (jednostronnie).

W celu sprawdzenia, czy wyst!pi! statystycznie istotne 

ró#nice mi"dzy kobietami a m"#czyznami na obu ska-

lach, do pomiaru perfekcjonizmu wyodr"bniono grup" 

porównawcz! kobiet (n = 17), w sk ad której wchodzi y 

osoby badane: w takim samym wieku, jak wyodr"bnio-

na grupa m"#czyzn (19–41; M = 26,41; SD = 5,4), ten 

sam procent by  czynny zawodowo (52,9% pracowa-

 o) i o podobnym wykszta ceniu (spo%ród kobiet 35,3% 

mia o uko$czone studia magisterskie; 5,9% by o w trak-

cie studiów licencjackich; 47% w trakcie studiów magi-

sterskich; 11,8% – doktoranckich; w%ród m"#czyzn za% 

35,3% mia o uko$czone studia magisterskie; 17,6% by o 

w trakcie studiów licencjackich; 35% – magisterskich, 

za% 11,8 – doktoranckich). Po sprawdzeniu za o#e$ co 

do mo#liwo%ci przeprowadzenia na zgromadzonych da-

nych testów parametrycznych (ka#dorazowo test K-S 

okazywa  si" nieistotny, p > 0,91 na obu skalach w po-

dziale na kobiety i m"#czyzn; test Levene’a wykaza , i# 

wariancje w porównywanych grupach s! homogeniczne 

(p > 0,47 i p > 0,81), przyst!piono do analizy z wykorzy-

staniem testu t dla grup niezale#nych. Statystyki opiso-

we przedstawiaj! si" nast"puj!co (wyniki wystandary-

zowane) – dla kobiet: skala PD (M = 0,43; SD = 0,84), 

skala PA (M = 0,01; SD = 0,86); dla m"#czyzn: skala PD 

(M = 0,36; SD = 0,84), skala PA (M = –0,01; SD = 0,72). 

Ró#nice na ka#dej ze skal okaza y si" nieistotne, dla skali 

PD t(32) = 0,239, p > 0,81 (dwustronnie), dla skali PA 

t(32) = 0,727, p > 0,47 (dwustronnie). Nast"pnie spraw-

dzono, czy wiek kobiet i m"#czyzn koreluje z wynikami 

na poszczególnych skalach. Poniewa# jedna zmienna by a 

mierzona na skali porz!dkowej, druga – ilo%ciowej, sko-

rzystano ze wspó czynnika % Kendalla. Dla ka#dej z grup 

korelacje owe okaza y si" nieistotne: dla kobiet (n = 17) 

na skali PD % = –0,39, p > 0,07, dla skali PA % = –0,28, 

p > 0,11; dla m"#czyzn (n = 17) na skali PD % = –0,36, 

p > 0,07, dla skali PA % = 9,22, p > 0,21.

Statystyki opisowe dla obu skal (N = 250) przedstawia-

j! si" nast"puj!co: %rednie i odchylenia standardowe dla 

skali PD wynios y: M = 73,41, SD = 25,6, za% dla skali 

PA: M = 59,77, SD = 11,87. Test K-S wykaza , #e rozk a-

dy wyników na obu skalach nie odbiegaj! od rozk adu 

normalnego, p > 0,05. B !d standardowy pomiaru (SEM; 

standard error of measurement) wynosi dla skali PD – 

5,52, dla skali PA – 3,82. Przedzia  ufno%ci dla wyniku 

otrzymanego wynosi, odpowiednio, dla skali PD (85% 

PU) – 7,94, (95% PU) – 10,81, dla skali PA za% (85% PU) 

– 5,50, (95% PU) – 7,48.

Dyskusja wyników

W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano dwu-

wymiarowy kwestionariusz o spójnej strukturze i wyso-

kiej zgodno%ci wewn"trznej. Wyniki badania selekcyjne-

go potwierdzi y dwuczynnikow! natur" konstruktu, jak 

równie# za o#enia teoretyczne o podzielanej wariancji. 

Pierwszy wy oniony czynnik, okre%lony jako perfekcjo-

nizm dezadaptacyjny (PD), zawiera pozycje opisuj!ce 

sk onno%& do stawiania sobie zbyt wygórowanych, nie-

realistycznych celów we wszystkich obszarach aktywno-

%ci, koncentrowania si" na pope nionych b "dach – co jest 

efektem spostrzegania jakiejkolwiek rozbie#no%ci mi"dzy 

wewn"trznymi standardami, a poziomem wykonania za-

dania w kategoriach pora#ki, akceptacji siebie w zale#no-

%ci od efektów dzia ania, do%wiadczania emocjonalnego 

dystresu. Drugi wymiar, perfekcjonizm adaptacyjny (PA), 

tworz! twierdzenia podkre%laj!ce akceptacj" siebie nie-

zale#nie od rezultatów aktywno%ci zadaniowej, elastycz-

no%& w stawianiu celów i dzia aniu, dost"pno%& poznaw-

cz! sukcesów, poczucie w asnej skuteczno%ci oraz umie-

j"tno%& rozró#nienia spraw wa#nych od mniej wa#nych. 

Badanie selekcyjne przeprowadzone by o, jak wspo-

mniano, przez internet. Oprócz zalet, wymienianych 

przez Hornowsk! i Paluchowskiego (2007), metoda ta 

ma rzecz jasna te# wiele wad, o których równie# wspo-

minaj! przywo ani autorzy: „Istotn! wad! jest trudno%& 



80      KATARZYNA SZCZUCKA

uzyskania odpowiednio wysokiego stosunku liczby wy-

emitowanych ankiet do liczby wype nionych ankiet (…). 

W wypadku wielu bada$ po%rednich uzyskany odsetek 

odpowiedzi jest znacznie ni#szy ni# w przypadku kontak-

tów osobistych” (Hornowska i Paluchowski, 2007, s. 68). 

I dalej: „Nie wiemy, do ilu i jakich osób dotar a informa-

cja o badaniu, nie mo#emy okre%li& ani jakie osoby zde-

cydowa y si" wzi!& udzia  w badaniu, a jakie zignorowa y 

zaproszenie, ani jak! stanowi y one cz"%& ca ej populacji” 

(s. 68). Badanie selekcyjne z za o#enia opiera o si" na 

samorekrutacji respondentów – nie mia am i nie mog am 

mie& #adnego wp ywu na to, kto (proporcja kobiet i m"#-

czyzn, przedzia  wiekowy, zawód, wykszta cenie etc.), 

kiedy i czy w ogóle zdecyduje si" na udzia  w badaniu. 

Kolejnym problemem jest niereprezentatywno%& próby 

oraz the volunteer sampling bias – ochotnicy ró#ni! si" 

nat"#eniem takich m.in. cech, w porównaniu z ich %red-

nim nat"#eniem w populacji, jak: poziom aprobaty spo-

 ecznej, konformizm czy autorytaryzm (por. Rosenthal 

i Rosnow, 1969). W pierwszym badaniu nad konstruk-

cj! kwestionariusza a# 92,8% respondentów stanowi y 

kobiety. Powy#szy wynik, jak równie# nielosowy dobór 

próby mog! budzi& w!tpliwo%ci natury metodologicznej 

– si ! rzeczy próba taka staje si" niereprezentatywna, co 

nie pozostaje bez wp ywu na interpretacj" wyników testu, 

jednak odnotowany brak ró#nic mi"dzyp ciowych na po-

szczególnych skalach pozwala na konstatacj", i# pomimo 

nadreprezentacji kobiet narz"dzie nale#y oceni& jako rze-

telne i mo#liwe do zastosowania w diagnozie indywidu-

alnej zarówno w%ród kobiet, jak i m"#czyzn.

Kolejne w!tpliwo%ci natury metodologicznej mog! bu-

dzi&: wielko%& próby czy proporcja wielko%ci próby do 

liczby twierdze$. W literaturze przedmiotu spotka& si" 

mo#na z rekomendacj!, i# respondentów powinno by& 

10 razy wi"cej, ni# zmiennych (por. Hornowska, 2007; 

Nunnally, 1978), jednak zauwa#y& równie# nale#y, #e ów 

minimalny poziom wielko%ci próby, jak równie# propor-

cja wielko%ci próby do liczby twierdze$, nie s! warto%ci! 

sta ! – ró#ni autorzy maj! odmienny stosunek do tych 

(i nie tylko tych – por. dalej) minimalnych wymaga$. 

Kass i Tinsley (1979) konstatuj!, i# wielko%ci! wystar-

czaj!c! jest 5–10 respondentów na zmienn!, przy czym 

próba powinna liczy& co najmniej 300 uczestników, gdy# 

dopiero owa wielko%& pozwala uzyska& stabilne wyniki. 

Comrey i Lee (1992) uwa#aj! liczb" 100 respondentów 

za s ab!, 300 – za dobr!. Cattell (1978) z kolei twierdzi, 

#e proporcja wielko%ci próby do liczby zmiennych po-

winna wynosi& od 3 do 6. Robert Ho (2006) wspomina 

o tzw. regule praktycznej (rule of thumb), wed ug której 

do przeprowadzenia analizy czynnikowej w zupe no%ci 

wystarczy spe nienie dwóch kryteriów: próba powin-

na liczy& co najmniej 100 osób badanych, za% na ka#de 

twierdzenie powinno przypada& co najmniej pi"ciu re-

spondentów. Trzymaj!c si" owych mniej restrykcyjnych 

za o#e$ uzna& nale#y, i# w ich %wietle wyniki badania 

selekcyjnego spe niaj! wst"pne za o#enia odnosz!ce si" 

do problematyki, czy na owych danych przeprowadzanie 

analizy czynnikowej jest w ogóle uprawnione. S!dz", i# 

próba sk adaj!ca si" z 250 osób badanych jest prób! pod 

wzgl"dem liczebno%ciowym wystarczaj!c!, zwa#ywszy 

na fakt, i# wersja ostateczna sk ada si" z 35 pozycji. 

Guadagnoli i Velicer (1988) z kolei nadmieniaj! o is-

totnym wp ywie wielko%ci  adunków czynnikowych na 

ocen" rzetelno%ci wyników – je%li dany czynnik zawiera 

4 (lub wi"cej) twierdzenia o  adunkach wi"kszych od 0,6, 

wówczas takie wyniki nale#y uzna& za rzetelne niezale#-

nie od wielko%ci próby. Je%li, wedle tych samych auto-

rów, wielko%& próby jest wi"ksza ni# 150, wówczas za 

rzetelne nale#y uzna& te analizy, w wyniku których dany 

czynnik zawiera 10 lub wi"cej pozycji o  adunkach prze-

kraczaj!cych wielko%& 0,4. Przeprowadzone przeze mnie 

analizy na wersji w a%ciwej kwestionariusza wykaza y, 

#e skala PD zawiera tylko jedn! pozycj", której  adunek 

jest mniejszy od 0,6, natomiast skala PA – dwie (patrz 

Tabela 1). 

Istotn! statystyk! w procesie konstrukcji rzetelnego 

narz"dzia o stabilnej strukturze wewn"trznej jest rów-

nie# zasób zmienno%ci wspólnej. MacCallum, Widaman, 

Zhang i Hong (1999) twierdz!, i# wielko%& communality 

pe ni rol" kluczow! dla oceny rzetelno%ci wyników anali-

zy czynnikowej, ich replikowalno%ci, reprezentatywno%ci 

dla populacji i oceny wielko%ci b "du próby (the effect of 

communality size on quality of sample factor solution). 

Autorzy owi, wykorzystuj!c metod" Monte Carlo, wyka-

zali, i# wraz ze spadkiem warto%ci owej statystyki wzrasta 

znaczenie wielko%ci próby – je%li unikatowe wagi czyn-

nikowe s! ma e (wysoka warto%& ZZW), wp yw tzw. b "-

du próby (sample error) b"dzie niewielki niezale#nie od 

wielko%ci próby, co tym samym oznacza, i# replikowal-

no%& owych wyników w populacji b"dzie wysoka. Je%li 

wielko%& ZZW oscyluje wokó  warto%ci 0,50, a skala za-

wiera ma o czynników, wielko%& próby uzna& nale#y za 

wystarczaj!c!, je%li waha si" w granicach 100–200 (%red-

nia wielko%& owej statystyki dla skali PD wynios a 0,531, 

dla skali PA – 0,47).

Kolejn! statystyk!, istotn! z punktu widzenia oce-

ny stopnia rzetelno%ci uzyskanych wyników, jest KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy; 

Kaiser, 1970). Wyra#a ona proporcj" kwadratu korelacji 

mi"dzy zmiennymi do kwadratu korelacji cz!stkowej mi"-

dzy zmiennymi. Warto%& owej statystyki mie%ci si" w gra-

nicach 0–1. Wielko%& bliska jedno%ci %wiadczy o tym, i# 
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struktura wewn"trzna narz"dzia, wy oniona dzi"ki ana-

lizie czynnikowej, jest wyra'na i rzetelna. Kaiser (1974) 

rekomenduje warto%ci powy#ej 0,50, Hutcheson i Sofro-

niou (1999) z kolei uznaj!, i# warto%ci powy#ej 0,90 s! 

znakomite (w badaniu selekcyjnym miara owa wynios a 

0,923).

W literaturze przedmiotu konÞrmacyjna analiza czyn-

nikowa (CFA; conÞrmatory factor analysis) jest cz"sto 

przedstawiana jako lepsza forma analizy czynnikowej, 

jednak, jak konstatuje Rick Hoyle: „w praktyce dystynk-

cja pomi"dzy EFA i CFA, je%li chodzi o aspekt substan-

cjalny, zaciera si"” (Hoyle, 2000, s. 469). W prototypowej 

aplikacji EFA liczba czynników nie jest znana i wy ania 

si" dopiero po przeprowadzeniu procedur analitycznych. 

Dane uzyskane w wyniku analiz wykaza y, i# przyj"ty 

a priori model dwuczynnikowy uzyska  pe ne potwier-

dzenie, zatem w %wietle owych przekonuj!cych wyników 

rezygnacja z przeprowadzenia CFA wydaje si" w pe ni 

uzasadniona.

W celu wykazania, i# stworzone narz"dzie charaktery-

zuje si" stabiln! struktur! wewn"trzn! – czynniki, które 

nie charakteryzuj! si" replikowalno%ci! (replicability), 

uzna& nale#y za maj!ce niewielkie znaczenie (por. Briggs 

i Cheek, 1986) a tak#e, i# oprócz rzetelno%ci mierzonej 

jako zgodno%& wewn"trzna (internal reability), b"d!ca 

dowodem na to, i# wy onione skale s! homogeniczne, 

kwestionariusz charakteryzuje si" równie# wysok! rzetel-

no%ci! zewn"trzn! (external reability) – przeprowadzone 

zosta o kolejne badanie. Jego celem, oprócz powy#szych, 

by o tak#e wykazanie trafno%ci: czynnikowej, klasyÞka-

cyjnej, zbie#nej i ró#nicowej prezentowanego narz"dzia. 

Badanie 2

Zgodnie z rekomendacj! Anny Anastasi i Susany 

Urbiny (1999) ocena trafno%ci testu powinna by& przepro-

wadzona na innej próbie ni# ta, która by a podstaw! selek-

cji pozycji. Badanie trafno%ci obu skal przeprowadzono 

na dwóch grupach, które, zgodnie z hipotez! badawcz!, 

powinny ró#ni& si" nat"#eniem perfekcjonizmu adapta-

cyjnego. W celu wykazania trafno%ci zbie#nej – metoda 

ta jest istot! weryÞkacji tego, czy dany kwestionariusz 

mierzy rzeczywi%cie to, co ma mierzy& (por. Campbell 

i Fiske, 1959; Hogan i Nicholson, 1988) – przeprowadzo-

no pomiar z wykorzystaniem takich narz"dzi psychome-

trycznych, z którymi, na podstawie za o#e$ teoretycznych 

i wyników bada$ empirycznych, mo#na by o przewidy-

wa& istotne zwi!zki: dodatni! korelacj" perfekcjonizmu 

adaptacyjnego z sumienno%ci! i samoocen!, ujemn! – 

z neurotyczno%ci! i samoutrudnianiem, odwrotnie za% dla 

skali mierz!cej perfekcjonizm dezadaptacyjny. Ponadto 

na zgromadzonych danych ponownie przeprowadzona 

zosta a EFA w celu wykazania stabilno%ci struktury we-

wn"trznej kwestionariusza. Kolejnym etapem by o wy-

kazanie stabilno%ci pomiaru w czasie jako dowodu na to, 

#e narz"dzie jest rzetelne, natomiast mierzona cecha jest 

sta a. Oprócz powy#szych, na podstawie przyj"tego kry-

terium, celem analiz by o równie# wykazanie, i# skala PA 

trafnie ró#nicuje osoby badane, tzn. wysokie wyniki na 

tej i tylko na tej skali stanowi! trafny predyktor odno%nie 

do przynale#no%ci do grupy wy onionej na podstawie za-

stosowanego kryterium klasyÞkacji (celem kolejnego, 3. 

badania, by a weryÞkacja trafno%ci skali PD w oparciu 

o kryterium behawioralne).

Metoda

Osoby badane

Osobami badanymi byli studenci SWPS, wydzia ów 

zamiejscowych we Wroc awiu i Sopocie. Próba zosta a 

wyselekcjonowana na podstawie kryterium zewn"trzne-

go w postaci %redniej arytmetycznej ocen: wysoka %red-

nia (WS): powy#ej 5,0 vs. niska %rednia (NS): poni#ej 

3,0 (dane uzyskano z dziekanatów WZ SWPS w Sopo-

cie i Wroc awiu, za zgod! obojga dziekanów12; %rednia 

arytmetyczna zosta a obliczona na podstawie wyników 

w nauce w poprzednim roku akademickim). Z uwagi na 

niski wska'nik response rate, co jest istotn! wad! badania 

przeprowadzanego przez internet (19,49% w grupie WS, 

tj. 31/159 i 13,25% z grupy NS, czyli 33/249 rozes anych 

e–maili), liczebno%& ca kowita – tj. liczba osób, które wy-

pe ni y: KPAD w obu badaniach (test i retest) oraz skale 

s u#!ce do pomiaru: samooceny, samoutrudniania, su-

mienno%ci i neurotyzmu – wynios a N = 64 (WS: n = 31 

i NS: n = 33). Uzyskano dodatkowo dane od sze%ciu osób 

z nisk! %redni! i dwóch z wysok! – ci uczestnicy badania 

wype nili jednak wy !cznie KPAD w badaniu pierwszym 

(test), nie wype nili za% KPAD w badaniu drugim (retest) 

i/lub nie wype nili wszystkim pozosta ych kwestionariu-

szy, niezb"dnych do uzyskania danych do pomiaru traf-

no%ci zbie#nej i ró#nicowej, w zwi!zku z czym wyniki 

pochodz!ce od tych osób w !czone zosta y tylko do ana-

lizy czynnikowej, której wynikiem mia o by& wykazanie 

stabilno%ci struktury wewn"trznej prezentowanego kwe-

stionariusza (N = 72; NS: n = 37; WS: n = 35). Wiek osób 

badanych (N = 72) waha  si" 19 do 43 lat (M = 23,22; 

SD = 4,53), przy czym 95% próby stanowi y osoby 

w przedziale wiekowym 19–32, 84,7% stanowi y kobie-

ty, 15,3% – m"#czy'ni. Spo%ród osób badanych 65,3% 

studiowa o w trybie dziennym, 34,7% – zaocznym, pra-

cowa o 52,8%, a 47,2% nie by o czynnych zawodowo. 
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Materia  i procedura

Do ka#dej z osób badanych wys ano, na adres w dome-

nie „st.swps.edu.pl”, e–mail zawieraj!cy link do strony 

internetowej ankietka.pl, z pro%b! o wype nienie pi"ciu 

kwestionariuszy – KPAD oraz skal do pomiaru: samo-

oceny, samoutrudniania, sumienno%ci i neurotyczno%ci. 

W celu mo#liwo%ci pó'niejszego zidentyÞkowania tego, 

czy dana osoba badana zalicza a si" do grupy z wyso-

k!, czy nisk! %redni! ocen, kwestionariusze zdublowano 

w niezmienionej formie – ró#ni y si" one tylko nazwami 

(np. KPAD-N – link tylko dla studentów z NS, KPAD-W 

– dla tych z WS, podobnie by o z innymi kwestionariu-

szami, które zosta y u#yte w badaniu, ASO-N vs. ASO-W 

itd.). Ka#dy uczestnik badania by  identyÞkowany za 

pomoc! imienia i nazwiska oraz adresu e–mailowego. 

Zbieranie danych trwa o dwa tygodnie. Z regu y osoby 

badane wype nia y wszystkie kwestionariusze w 1–2 dni 

od daty wys ania e–maila. Procedura zbierania danych 

trwa a tak d ugo, poniewa# mia am nadziej", i# wska'-

nik odpowiedzi b"dzie wi"kszy (jak si" okaza o – by y 

to p onne nadzieje). Po sze%ciu tygodniach, wykorzystu-

j!c t" sam! metod" (tj. rozsy anie e–maili z pro%b! o po-

nowny udzia  w badaniu – tym razem osoby badane pro-

szone by y tylko o wype nienie KPAD), uzyskano dane 

niezb"dne do przeprowadzenia analizy rzetelno%ci jako 

funkcji sta o%ci pomiaru w czasie. W badaniu wykorzy-

stane zosta y nast"puj!ce narz"dzia (N = 64):

Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dez-

adaptacyjnego. Osoby badane ustosunkowuj! si" do 

ka#dego twierdzenia na 7–stopniowej skali, od zdecy-

dowanie si" nie zgadzam do zdecydowanie si" zgadzam. 

Wspó czynnik zgodno%ci wewn"trznej $ Cronbacha dla 

skali PD wyniós  0,947, dla skali PA za% 0,846. 

Skala Samooceny Dymkowskiego (Dymkowski, 

1989). Wykorzysta am wersj" skrócon!, sk adaj!c! si" 

z 14 stwierdze$ dotycz!cych szczegó owych samo-

ocen. Skala ta s u#y do pomiaru globalnej samooceny. 

Zadaniem osoby badanej jest dokonanie samoopisu na 

skali od –5 do 5 na takich wymiarach, jak inteligencja, 

 atwo%& nawi!zywania kontaktów, samodzielno%& my%le-

nia. Wspó czynnik zgodno%ci wewn"trznej dla tej skali 

w tym badaniu wyniós  0,747. 

Skala Samoutrudniania z ASO (Antycypacyjna Stra te-

gia Obrony Samooceny; Doli$ski i Szmajke, 1994). Skala 

ASO jest polsk! wersj! skali SHS (Jones i in.,1982, za: 

Doli$ski, Szmajke, 1994). Osoby badane ustosunkowuj! 

si" do 12 twierdze$ na 6–stopniowej skali od ca kowicie 

si" nie zgadzam do ca kowicie si" zgadzam. Dla tego ba-

dania $ Cronbacha wynios a 0,822. 

Skala Sumienno&ci z NEO-FFI Costy i McCrae, w pol-

skiej adaptacji Zawadzkiego, Strelaua, Szczepanika 

i *liwi$skiej (1998). Mierzy „stopie$ zorganizowania, 

wytrwa o%ci i motywacji jednostki w dzia aniach zorien-

towanych na cel”. Respondenci ustosunkowuj! si" do 

12 twierdze$ na skali 5–stopniowej, od ca kowicie nie 

zgadzam si" do ca kowicie zgadzam si". Wspó czynnik 

zgodno%ci wewn"trznej dla tego badania wyniós  0,822. 

Skala Neurotyczno&ci z NEO-FFI Costy i McCrae, 

w polskiej adaptacji Zawadzkiego i wspó pracowników 

(1998). Skala ta „jest wymiarem odzwierciedlaj!cym 

przystosowanie emocjonalne versus emocjonalne nie-

zrównowa#enie”. Osoby badane udzielaj! odpowiedzi na 

12 pozycji testowych na skali od 1 – ca kowicie nie zga-

dzam si" do 5 – ca kowicie zgadzam si". Dla tego badania 

wspó czynnik zgodno%ci wewn"trznej wyniós  0,874.

Wyniki

 W celu zweryÞkowania stabilno%ci struktury wewn"trz-

nej kwestionariusza zastosowano identyczn! procedur", 

jak w badaniu pierwszym. W pierwszym kroku ponownie 

przeprowadzono EFA, replikuj!c schemat post"powania 

statystycznego z badania pierwszego, czyli – najpierw 

przeprowadzono eksploracyjn! analiz" czynnikow! me-

tod! g ównych sk adowych z rotacj! uko%n! Promax. 

Wy onione w toku analizy dwie sk adowe g ówne by y 

w niewielkim stopniu skorelowane, r = –0,101, p > 0,1 

(dwustronnie). 

Analiza wykresu rozrzutu wykluczy a istnienie zwi!z-

ku nieliniowego mi"dzy zmiennymi, co jest dowodem 

na ich ortogonalno%&13. Nast"pnie, w %wietle uzyskanych 

danych, przeprowadzona zosta a ponownie eksploracyjna 

analiza czynnikowa, tym razem z wykorzystaniem rotacji 

ortogonalnej Varimax. Test sferyczno%ci Bartletta oka-

za  si" istotny, #2 = 1902,88, p < 0,001. Wielko%& miary 

KMO by a satysfakcjonuj!ca, wynios a 0,792. Macierz 

przekszta conych sk adowych (warto%ci okaza y si" sy-

metryczne, por. Field, 2005), wykresy sk adowych w roz-

wi!zaniu rotowanym i osypiska potwierdzi y ostatecznie 

hipotez" o niezale#no%ci obu wymiarów. 

Dwa wy onione czynniki wyja%nia y  !cznie 50,3% wa-

riancji (PD – 33,2%, PA – 17,1%), co jest spójne z wy-

nikami badania pierwszego (PD – 32,67%, PA – 18,2%, 

 !cznie: 50,87 %). Warto%ci w asne dla obu wymiarów 

wynosi y: 11,62 i 5,99, po rotacji sumy kwadratów  adun-

ków wynosi y, odpowiednio, dla wymiaru PD – 11,56, dla 

PA – 6,05,  !cznie wyja%niaj!c 33,03 i 17,28% wariancji. 

)adunki czynnikowe dla skali PD wynios y od 0,54 do 

0,84, natomiast na skali PA od 0,49 do 0,77. Zasób zmien-

no%ci wspólnej po ekstrakcji dla poszczególnych pozycji 

wynosi  – dla skali PD: od 0,296 do 0,723 (M = 0,52), 

dla skali PA: od 0,369 do 0,685 (M = 0,47). Analiza prze-

k!tnej macierzy przeciwobrazów korelacji wykaza a, i# 
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KPAD spe nia wymagania miary KMO w stosunku do 

ka#dej pozycji z osobna (#adne z twierdze$ nie przybra o 

warto%ci mniejszej od 0,5) – miara ta dla poszczególnych 

pozycji waha a si" od 0,564 (twierdzenie 13) do 0,931 

(twierdzenie 27). Analiza danych zawartych w macierzy 

korelacji odtworzonych ujawni a istnienie 48% nieredun-

dantnych reszt o warto%ciach bezwzgl"dnych wi"kszych 

od 0,05. Powy#sze wyniki analiz wersji ostatecznej KPAD 

na drugiej próbie potwierdzi y zatem spójno%& struktury 

wewn"trznej kwestionariusza. 

W kolejnym kroku postanowi am zbada& rzetelno%& 

prezentowanego narz"dzia. Pomiar zosta  dokonany przy 

u#yciu dwóch metod: wykazania homogeniczno%ci obu 

skal za pomoc! wspó czynnika zgodno%ci wewn"trznej 

$ Cronbacha (internal reliability) oraz okre%laj!c wspó -
czynniki stabilno%ci bezwzgl"dnej metod! test-retest 

(external reliability) – retest by  przeprowadzany po sze-

%ciu tygodniach od pierwszego badania (por. Brzezi$ski, 

2006; Hornowska, 2007). Wspó czynniki zgodno%ci 

wewn"trznej $ Cronbacha zosta y obliczone oddziel-

nie dla ka#dej skali i wynios y odpowiednio (s! to dane 

z ba dania pierwszego, N = 64): dla skali PD (22–pozy-

cyjnej) 0,947, dla skali PA za% (13–pozycyjnej) 0,846, co 

%wiadczy o tym, i# ka#da z nich stanowi homogeniczny 

konstrukt o wysokiej zgodno%ci wewn"trznej. Korelacje 

pozycja-skala dla czynnika PD waha y si" od 0,391 do 

0,801, a dla czynnika PA od 0,305 do 0,667. Obliczono 

równie# moc dyskryminacyjn! dla ka#dej pozycji z obu 

skal, wykorzystuj!c metod" ró#nic pomi"dzy skrajnymi 

grupami: doln! i górn! (< 27 i > 73 percentyla), po zsu-

mowaniu wyników ka#dej osoby badanej na danej skali 

(por. Brzezi$ski, 2006; Hornowska, 2007). Dla ka#dego 

z twierdze$ wchodz!cych w sk ad skal PD i PA ró#ni-

ce mi"dzy skrajnymi grupami okaza y si" statystycznie 

istotne na poziomie p < 0,001 (pomiaru dokonano testem 

t), co oznacza, #e ró#nicuj! one w sposób istotny osoby 

badane. Statystyki opisowe dla obu skal przedstawiaj! si" 

nast"puj!co: dla skali PD M = 74,73; SD = 25,12, za% dla 

skali PA M = 67,77; SD = 9,78. B !d standardowy pomia-

ru, SEM, wynosi dla skali PD – 5,77, dla skali PA – 3,52. 

Przedzia  ufno%ci dla wyniku otrzymanego wynosi: dla 

skali PD (85% PU) – 8,3 (95% PU) – 11,3, dla skali PA 

(85% PU) – 5,07, (95% PU) – 6,9. 

Kolejnym etapem analizy by o ustalenie wielko%ci 

wspó czynnika stabilno%ci bezwzgl"dnej, wykorzystano 

w tym celu technik" test-retest. Wynios y one, mierzone 

wspó czynnikiem korelacji wed ug momentu iloczyno-

wego r Pearsona, odpowiednio: dla skali PD r = 0,94, 

dla skali PA r = 0,815, co %wiadczy o tym, i# narz"dzie 

charakteryzuje si" wysok! stabilno%ci! wyników w cza-

sie. Porównania testem t-Studenta dla prób zale#nych nie 

wykaza y ró#nic istotnych statystycznie mi"dzy %rednimi 

w etapie test-retest (p > 0,39 oraz p > 0,88). 

W celu sprawdzenia, czy mi"dzy wyselekcjonowanymi 

grupami mo#na odnotowa& istotne ró#nice w wynikach 

na obu skalach, przeprowadzono porównania testem t. 

Nie odnotowano ró#nic mi"dzy osobami pracuj!cymi 

(n = 38), a nieczynnymi zawodowo (n = 34): dla skali PD 

t (70) = –1,1, p > 0,27; dla skali PA t (70) = 0,35, p > 0,73 

(dwustronnie), pomi"dzy osobami studiuj!cymi w trybie 

dziennym (poniewa# ich liczba w badanej próbie wyno-

si n = 47, wybra am losowo 25 osób, stosuj!c procedur" 

zastosowan! przez Rice’a i Preusser, 2002) i zaocznym 

(n = 25): skala PD t (48) = 0,69, p > 0,49, dla skali PA 

t (48) = –0,66, p > 0,51 (dwustronnie), jak równie# po-

mi"dzy kobietami a m"#czyznami (ponownie losowo wy-

bra am n = 9 kobiet), skala PD t (16) = 0,72, p > 0,48, dla 

skali PA t (16) = –1,33, p > 0,2 (dwustronnie).

W kolejnym etapie postanowi am sprawdzi&, czy oka#e 

si" statystycznie istotny model, zak adaj!cy, i# wysokie 

wyniki na skali PA s! trafnym predyktorem sukcesów 

akademickich, b"d!cych funkcj! %redniej arytmetycznej 

ocen (która stanowi a zmienn! grupuj!c!: WS vs. NS), 

czyli innymi s owy, czy na podstawie wyników uzyska-

nych na skali PA (i tylko na tej) mo#na z du#! doz! praw-

dopodobie$stwa skonstatowa&, i# osoba taka osi!ga suk-

cesy na studiach. Poniewa# analiza ta odbywa& si" mia a 

na danych ju# poklasyÞkowanych (WS vs. NS) oraz mia a 

charakter konÞrmacyjny, wykorzysta am w tym celu ana-

liz" funkcji dyskryminacyjnej (DFA; discriminant func-

tion analysis). Trafne kryterium klasyÞkacji (predyktor, 

czyli zmienna niezale#na) powinno zwi"ksza& wariancj" 

mi"dzygrupow!, zmniejsza& za% – wewn!trzgrupow!. 

Wynikiem zastosowania owej procedury jest funkcja dys-

kryminacyjna (w przypadku dwu porównywanych grup) 

lub zbiór funkcji dyskryminacyjnych (gdy grup jest wi"-

cej ni# dwie; por. Everitt i Dunn, 2001). Przed przyst!pie-

niem do analiz zbadano, czy spe nione s! za o#enia co do 

mo#liwo%ci przeprowadzania na zgromadzonych danych 

DFA. Poniewa# postanowi am zastosowa& technik" li-

niowej funkcji dyskryminacyjnej Fishera (Fisher’s linear 

discriminant function), sprawdzi am, czy rozk ady w obu 

grupach s! normalne – ka#dorazowo test K-S okaza  si" 

nieistotny – dla grupy NS: dla skali PD p > 0,7, dla skali 

PA za% p > 0,47, dla grupy WS: dla skali PD p > 0,4, dla 

skali PA p > 0,67. Nast"pnie sprawdzono, czy wariancje 

w porównywanych grupach s! homogeniczne – dokonano 

analizy macierzy wykresu rozrzutu oraz obliczono wiel-

ko%& statystyki M Boxa (por. Leech, Barrett i Morgan, 

2005). Wielko%& owej statystyki okaza a si" nieistotna, 

F (3, 795901) = 0,63, p > 0,59, co jest dowodem na to, 

#e macierz kowariancji w populacji jest homogeniczna, 
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a zatem za o#enia, niezb"dne do przeprowadzenia analizy 

technik! Fishera, zosta y spe nione. 

Warto%& w asna (eigenvalue) funkcji wynios a 0,384 

(warto%& ta wskazuje na moc dyskryminacyjn! funkcji 

– im wy#sza warto%&, tym wy#szy stosunek wariancji 

wyja%nionej do niewyja%nionej), za% korelacja kanonicz-

na (canonical correlation) – 0,527 (jest to ekwiwalent 

wspó czynnika korelacji punktowo-dwuseryjnej r mi"dzy 

otrzymanym wynikiem funkcji dyskryminacyjnej a przy-

nale#no%ci! do grupy, kodowanej jako „0” i „1” i s u#y 

ona do oszacowania, na ile funkcja kanoniczna jest u#y-

teczna w determinowaniu ró#nic mi"dzygrupowych; por. 

Landau i Everitt, 2004), co oznacza, #e procent wyja%nio-

nej wariancji wynosi 27,7. 

Najmniejsz! ' Wilksa14 mia a skala PA: 0,723, dla 

skali PD wielko%& ta wynios a 0,986. Test równo%ci 

%rednich grupowych okaza  si" istotny jedynie dla skali 

PA, F (1, 62) = 23,74, p < 0,001, dla skali PD: F (1, 62) 

= 0,85, p = 0,36, co oznacza, i# jedynie predyktor w po-

staci wyników na skali PA ma statystycznie istotny wk ad 

do modelu. Wspó czynniki dyskryminacyjnej funkcji 

liniowej Fishera dla osób z nisk! %redni! wynios y od-

powiednio: na skali PD 0,165, na skali PA 0,959 (sta a 

= –37,2), dla osób ze %redni! wysok!: dla skali PD 0,162, 

dla skali PA 1,11 (sta a = –46,78), za% standaryzowane 

wspó czynniki kanonicznych funkcji dyskryminacyjnych 

wynios y: dla skali PD –0,59, dla skali PA 0,991, co ozna-

cza, #e najwi"ksz! wag" – czyli najwi"kszy wk ad w kla-

syÞkacj" mi"dzygrupow! – ma skala PA. Wyniki testu 

funkcji kanonicznej, pozwalaj!ce oszacowa&, czy funkcja 

dyskryminacyjna jako ca o%& dobrze klasyÞkuje, wykaza-

 y, i# model pasuje do danych, ' = 0,722, #² (2) = 19,83, 

p < 0,001. Efektywno%& klasyÞkacji mo#na uzna& za 

dobr! (prawdopodobie$stwo a priori przynale#no%ci do 

grup liczone by o przy za o#eniu, i# prawdopodobie$-

stwa te s! jednakowe) – 71,9% obserwacji pierwotnie 

pogrupowanych zosta o sklasyÞkowanych prawid owo. 

Zaprezentowane kryterium dobrze grupuje osoby z wy-

sok! %redni! – 80,6% poprawnie zaklasyÞkowanych 

(25 osób z 31). 

Kolejnym etapem analizy by o oszacowanie zwi!zków 

mi"dzy oboma wymiarami perfekcjonizmu a innymi wy-

miarami osobowo%ci, czyli wykazanie trafno%ci zbie#nej 

(convergent validity) i ró#nicowej (discriminant validity) 

prezentowanego narz"dzia. Statystyki opisowe dla skal 

PD, PA oraz sumienno%ci i neurotyzmu z NEO-FFI, jak 

równie# skal do pomiaru samooceny i samoutrudniania 

przedstawia Tabela 2. 

Z kolei wspó czynniki korelacji pomi"dzy dwoma 

formami perfekcjonizmu a owymi skalami przedstawia 

Tabela 3. Poniewa# sformu owano kierunkowe hipotezy 

na temat zwi!zków z wymiarami osobowo%ci, pos u#ono 

si" testami jednostronnymi.

Kolejnym etapem analizy by a empiryczna identyÞka-

cja naturalnych grup: perfekcjonistów obu typów i nie-

perfekcjonistów, na bazie wyników na skalach PD i PA, 

wykorzystuj!c procedury zastosowane przez innych ba-

daczy (por. Grzegorek, Slaney, Franze i Rice, 2004; Rice 

i Mirzadeh, 2000; Rice i Slaney, 2002), a mianowicie 

analiz" skupie$: hierarchiczn! i metod! k-%rednich. 

W pierwszym kroku przeprowadzi am hierarchiczn! 

analiz" skupie$ (hierarchical cluster analysis), wykorzy-

stuj!c w tym celu procedur" odleg o%ci aglomeracyjnej 

(wspó czynnik aglomeracji traktowa& nale#y jako ana-

logiczny do warto%ci w asnej w analizie wariancji; nag y 

przyrost wielko%ci owego wspó czynnika jest wska'ni-

kiem relatywnego wzrostu homogeniczno%ci skupie$; 

Tabela 2. 

*rednie i odchylenia standardowe dla skal PD, PA, sumienno-

%ci, neurotyczno%ci, samoutrudniania i samooceny (N = 64)

Skala M SD

PD 74,73 25,123

PA 67,77 09,778

Sumienno%& 44,06 06,863

Neurotyczno%& 34,11 09,47

Samoutrudnianie 41,02 10,399

Samoocena 30,23 20,729

Tabela 3. 

Wspó czynniki korelacji mi"dzy wymiarami perfekcjonizmu adaptacyjnego i dezadaptacyjnego a innymi wymiarami oso-

bowo%ci

Skala Sumienno%& Neurotyczno%& Samoocena Samoutrudnianie

PD –0,386** –0,729** –0,514** 0,706**

PA –0,472** –0,324** –0,267*– 0,342**

PD = perfekcjonizm dezadaptacyjny, PA = perfekcjonizm adaptacyjny; N = 64

* p < 0,05 (jednostronnie); ** p < 0,01 (jednostronnie)
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por. Hair, Anderson, Tathan i Black, 1995) metod! Warda 

oraz kwadrat odleg o%ci euklidesowej (metoda ta pozwa-

la wyró#ni& optymaln!, homogeniczn! liczb" skupie$). 

Analiza przeprowadzona zosta a na danych wystandary-

zowanych. Pierwszy wyra'ny przyrost odleg o%ci aglo-

meracyjnej zaobserwowano w kroku 61. (60,16%), drugi, 

zdecydowanie mniejszy, w kroku 62. (36%) – wynik ten 

pozwala na przyj"cie rozwi!zania trzygrupowego.

W kolejnym etapie przeprowadzi am niehierarchicz-

n! analiz" skupie$ metod! k-%rednich (k-means cluster 

analysis), w celu inkorporacji trzygrupowego rozwi!za-

nia z kroku poprzedniego. Technik" ow! uzna& nale#y za 

stricte konÞrmacyjn! (por. Everitt, Landau i Leese, 2001). 

Podstaw! klasyÞkacji by y wystandaryzowane wyniki 

uzyskane w obu skalach KPAD (por. Hornowska i Palu-

chowski, 2007). Wyniki analizy wykaza y, i# zastosowane 

kryterium okaza o si" trafne – wy !cznie w%ród osób z wy-

sok! %redni! (N = 31) rozk ad przynale#no%ci do okre%lo-

nego skupienia by  nieproporcjonalny: a# 71% osób (n = 

22) zosta o zaklasyÞkowanych do skupienia 3. (perfek-

cjoni%ci adaptacyjni; PA), 13% (n = 4) do skupienia 1. 

(perfekcjoni%ci dezadaptacyjni; PD) i 16% (n = 5) do sku-

pienia 2. (osoby nieperfekcjonistyczne; NP15). Natomiast 

w%ród osób z nisk! %redni! (N = 33) proporcja klasyÞkacji 

by a bardzo podobna – do skupienia 1. (PD) zaliczonych 

zosta o 42% (n = 14), do 2. (NP) – 24% (n = 8), do 3. 

za% (PA) – 33% (n = 11). Ró#nice w liczebno%ciach oka-

za y si" istotne tylko dla osób z grupy WS, #2 (2, N = 31) 

= 19,81, p < 0,001, V Cramera = 0,56, któr! to wielko%& 

efektu uzna& nale#y za du#!; dla NS p > 0,44. Dokonuj!c 

z kolei analiz w oparciu o przynale#no%& do jednej z grup: 

PD, NP lub PA, okaza o si", #e jedynie w%ród osób z grup 

PD i PA owe ró#nice przekroczy y próg statystycznej 

istotno%ci – w%ród perfekcjonistów dezadaptacyjnych 

by o wi"cej osób z nisk! %redni! (14 vs. 4), #2 (1, N = 18) 

= 5,56, p < 0,02, V = 0,4, natomiast w%ród perfekcjoni-

stów adaptacyjnych odwrotnie – z wysok! (22 vs. 11), 

#2 (1, N = 33) = 3,67, p = 0,05, V = 0,24. W%ród nieper-

fekcjonistów ró#nice okaza y si" nieistotne, p > 0,4.

Ostateczne centra skupie$ oraz proÞle wyników dla 

obu skal KPAD przedstawia Rysunek 1.

W kolejnym etapie sprawdzono, czy wyró#nione 

w efekcie przeprowadzonej analizy skupie$ grupy (NP, 

PD i PA) ró#ni! si" mi"dzy sob! pod wzgl"dem nast"pu-

j!cych cech osobowo%ci: samooceny, sk onno%ci do sa-

moutrudniania, sumienno%ci i neurotyczno%ci, a tak#e jak 

bardzo widoczne b"d! pomi"dzy owymi grupami ró#nice 

na skalach PA i PD. Ponadto – czy na podstawie wyni-

ków na skalach samooceny, samoutrudniania, sumienno-

%&i i neurotyczno%ci mo#na przewidzie& przynale#no%& do 

jednej z dwu form perfekcjonistów.

W tym celu, w pierwszym kroku, przeprowadzono 

wielokrotny test t dla grup niezale#nych na wystanda-

ryzowanych wynikach z poszczególnych skal (por. Rice 

i Preusser, 2002). Aby zminimalizowa& b !d pierwszego 

rodzaju zmniejszono przedzia  ufno%ci do poziomu 0,99. 

Przed przyst!pieniem do analiz zbadano, czy na owych 

danych mo#na przeprowadzi& porównania %rednich mi"-

dzygrupowych testem t – rozk ady okazywa y si" nor-

malne, co potwierdza  test K-S (ka#dorazowo p > 0,45). 

Sprawdzono równie#, czy wariancje w porównywanych 

grupach s! homogeniczne – test Levene’a na wszystkich 

skalach okaza  si" nieistotny, na ka#dej ze skal p > 0,07. 

Ró#nice pomi"dzy PA (n = 33), PD (n = 18) a NP (n = 13) 

na ka#dej ze skal przedstawia Tabela 4.

W celu weryÞkacji trafno%ci modelu, zgodnie z którym 

wyniki na skalach samooceny i sumienno%ci stanowi& 

b"d! predyktory przynale#no%ci do grupy perfekcjoni-

stów adaptacyjnych, natomiast rezultaty uzyskane w po-

miarze nat"#enia neurotyczno%ci i sk onno%ci do samo-

utrudniania – przynale#no%ci do grupy perfekcjonistów 

dezadaptacyjnych, przeprowadzono regresj" wielokrot-

n! (multiple regression) metod! wprowadzania (enter). 

Rysunek 1. 

ProÞle wyników dla skal: PD i PA w trzech grupach osób: 

nieperfekcjonistów, perfekcjonistów adaptacyjnych i dez-

adaptacyjnych.  PD = perfekcjonizm dezadaptacyjny; PA = per-

fek cjonizm adaptacyjny; N = 64; skupienie 1 – perfekcjoni%ci 

dezadaptacyjni, PD; skupienie 2 – osoby nieperfekcjoni-

styczne, NP; skupienie 3 – perfekcjoni%ci adaptacyjni, PA.
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Hipotezy badawcze w pe ni potwierdzi y si" w odniesie-

niu do perfekcjonizmu dezadaptacyjnego, za% cz"%ciowo 

– adaptacyjnego. Spo%ród predyktorów perfekcjonizmu 

adaptacyjnego wk ad do modelu, który okaza  si" istot-

ny, F (2, 61) = 9,54; p < 0,001, mia  wy !cznie wynik na 

skali do pomiaru sumienno%ci, ( = 0,431; t (61) = 3,66; 

p < 0,001. Samoocena nie mia a znacz!cego wk adu 

w predykcj" poziomu perfekcjonizmu adaptacyjnego, 

( = 0,131; t (61) = 1,11; p > 0,27. Warto%& skorygowa-

nego R2 wynios a 0,213, co oznacza, #e 21,3% warian-

cji w wynikach na skali PA jest wyja%niana przez model. 

Oba predyktory perfekcjonizmu dezadaptacyjnego mia y 

istotny wk ad do modelu, który równie# okaza  si" staty-

stycznie istotny, F (2, 61) = 48,83; p < 0,001. Zarówno 

wyniki na skali neurotyczno%ci, ( = 0,463; t (61) = 4,3; 

p < 0,001, jak i samoutrudniania, ( = 0,394; t (61) = 3,67; 

p = 0,001, okaza y si" istotne dla modelu. Warto%& skory-

gowanego R2 wynios a 0,603. 

Dyskusja wyników

Analizy przeprowadzone na danych zebranych z dru-

giej próby wykaza y, i# KPAD charakteryzuje si" stabil-

n! struktur! wewn"trzn!. Warto%& analizy czynnikowej, 

przeprowadzonej w celu wykazania replikowalno%ci 

dwuwymiarowej struktury narz"dzia sk adaj!cego si" 

z 35 pozycji i przeprowadzonej na próbie sk adaj!cej si" 

z 72 osób (jak nadmieniono we wst"pie, do analizy czyn-

nikowej w !czono dane dodatkowych o%miu osób), nie 

nale#y uznawa& za w!tpliw!, czy kontrowersyjn!, gdy# 

w literaturze przedmiotu nie brak danych wskazuj!cych 

na to, i# wyniki takich analiz uzna& mo#na za rzetelne. 

Barrett i Kline (1981) w swoich dwóch studiach empirycz-

nych nad sample size question wykazali, #e wyniki próby 

ca kowitej i podgrup pokrywaj! si", np. w badaniu wy-

korzystuj!cym 16 PF Cattella, wyniki subgrupy licz!cej 

48 osób by y porównywalne z grup! ca o%ciow!, licz!c! 

491 osób. Autorzy konstatuj!, #e poziom odtwarzalno%ci 

wyników, który uzyskali, jest funkcj! si y i „czysto%ci” 

czynników. Z kolei Arrindell i van der Ende (1985) w po-

dobnym badaniu wykazali, i# dla kwestionariusza licz!-

cego 76 twierdze$ podgrupa licz!ca 100 osób badanych 

jest wystarczaj!ca dla uzyskania adekwatnych wyników 

do próby ca o%ciowej, za% dla kwestionariusza licz!cego 

20 twierdze$ – wystarczaj!ca jest podgrupa 78 osób. 

Kolejna w!tpliwo%& mo#e pojawi& si" odno%nie do mo#-

liwo%ci generalizacji uzyskanych wyników na populacj" 

m"#czyzn, gdy# zarówno w badaniu pierwszym (92,8%), 

jak i drugim w badanych próbach wyst!pi a nadrepre-

zentacja kobiet (84,7%). Nale#a oby jednak wzi!& pod 

uwag" dwa fakty: po pierwsze – w wielu badaniach nad 

konstrukcj! narz"dzi do pomiaru perfekcjonizmu próby 

s! nie tylko nierównoliczne (wyst"puje znaczna nadrepre-

zentacja kobiet), ale homogeniczne pod wzgl"dem statusu 

oraz wykszta cenia (np. wy !cznie studenci lub – co gor-

sza – wy !cznie studentki renomowanych uniwersytetów; 

por. Frost i in., 1990). Na przyk ad Rice i wspó pracowni-

cy (2005) badali 241 studentów (82% stanowi y kobiety) 

kwestionariuszem do pomiaru perfekcjonizmu adaptacyj-

nego i dezadaptacyjnego, b"d!cym kombinacj! twierdze$ 

zaczerpni"tych ze skal APS-R Slaneya, HFMPS Hewitta 

i Fletta oraz FMPS Frosta; badana próba w studium 

Suddarth i Slaneya (2001) równie# sk ada a si" ze studen-

tów (N = 196), z czego 79% stanowi y kobiety; Bieling, 

Israeli, Smith i Antony (2003) badali 198 studentów stu-

Tabela 4. 

Statystyki opisowe i wyniki porówna$ wielokrotnych testem t mi"dzy poszczególnymi skupieniami: perfekcjonistami dez-

adaptacyjnymi (PD), adaptacyjnymi (PA) oraz osobami nieperfekcjonistycznymi (NP)

Skupienie PD PA NP

M SD M SD M SD

Skala

PD –1,3a 0,53 –0,54b 0,6 –0,42bc 0,57

PA –0,32a 0,92 –0,67b 0,53 –1,26ca 0,45

Sumienno%& –0,62a 1,02 –0,41b 0,78 –0,17ac 1,04 

Neurotyczno%& –0,94a 0,74 –0,49b 0,75 –0,05ca 0,96

Samoutrudnianie –0,97a 0,55 –0,60b 0,83 –0,18ca 0,74

Samoocena –0,65a 1,12 –0,41b 0,79 –0,12ac 0,83

Inne indeksy dolne oznaczaj!, i# ró#nice mi"dzy dwiema grupami s! istotne statystycznie co najmniej na poziomie p < 0,05 (jednostronnie), 

z wyj!tkiem ró#nic na wszystkich skalach mi"dzy perfekcjonistami dezadaptacyjnymi i adaptacyjnymi, ka#dorazowo p < 0,0005 (jednostronnie); 

te same indeksy dolne oznaczaj!, #e ró#nice mi"dzy dwiema grupami nie osi!gn" y poziomu statystycznej istotno%ci na poziomie co najmniej 

p > 0,1 (jednostronnie)
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diów licencjackich, z czego 75% stanowi y kobiety, w ba-

daniu Rice’a i wspó pracowników (1998) badana próba 

równie# sk ada a si" ze studentów studiów licencjackich, 

w%ród których kobiety stanowi y zdecydowan! wi"kszo%& 

– 74%. Po drugie – zwa#ywszy na fakt, i# zarówno w ba-

daniu konstrukcyjnym, jak równie# w badaniu drugim 

– walidacyjnym nie wykazano istotnych ró#nic mi"dzy-

p ciowych na #adnej ze skal, uzna& nale#y, i# uzyskane 

wyniki mog! by& generalizowane równie# na populacj" 

m"#czyzn. Ponadto – wyniki badania drugiego potwier-

dzi y nie tylko wysok! zgodno%& wewn"trzn! narz"dzia 

(por. Tabela 5), ale równie# stabilno%& wyników w czasie, 

co pozwala na konstatacj", i# prezentowany kwestiona-

riusz mo#e by& stosowany w diagnozie indywidualnej.

Przeprowadzone analizy potwierdzi y hipotez" badaw-

cz!, zgodnie z któr! jedynie wyniki na skali PA mia y sta-

nowi& podstaw" do trafnego ró#nicowania osób badanych 

na podstawie zastosowanego kryterium – %redniej aryt-

metycznej ocen. Wysokie wyniki uzyskane na tej skali, 

i tylko na tej, okaza y si" trafnym predyktorem sukcesów 

akademickich jako funkcji %redniej arytmetycznej ocen 

– wi"cej osób wysoko plasuj!cych si" na skali mierz!cej 

nat"#enie perfekcjonizmu adaptacyjnego mia o wysok! 

%redni! ni# nisk!, ergo: wiedz!c, i# osoba badana, b"d!ca 

studentem, osi!ga wysokie wyniki na skali PA (jest per-

fekcjonist! adaptacyjnym) mo#emy z du#! doz! prawdo-

podobie$stwa skonstatowa&, i# raczej b"dzie zalicza a si" 

do grupy osób ze %redni! wysok! ni# nisk!. Natomiast na 

podstawie otrzymanych wysokich wyników na skali PD 

takich predykcji dokona& nie mo#na, gdy# osoby zalicza-

j!ce si" do grupy perfekcjonistów dezadaptacyjnych mog! 

mie& zarówno %redni! nisk!, jak i wysok!. Wyniki te s! 

zgodne z danymi uzyskanymi przez Coxa i wspó pracow-

ników (2002) – wysokie uplasowanie na wymiarze per-

fekcjonizmu adaptacyjnego korelowa o zarówno z obec-

nymi, jak i przysz ymi osi!gni"ciami akademickimi. 

Tak#e LoCicero i Ashby (2000) wykazali, #e perfekcjoni-

%ci zdrowi ró#ni! si" zarówno od nieperfekcjonistów, jak 

i perfekcjonistów niezdrowych nasileniem poczucia w a-

snej skuteczno%ci zarówno zgeneralizowanego, jak i spo-

 ecznego. Natomiast w badaniach Accordino, Accordino 

i Slaneya (2000) m odzie# ze sk onno%ci! do przejawia-

nia zachowa$ atrybuowanych perfekcjonistom zdrowym 

osi!ga a statystycznie istotnie wy#sz! %redni! ocen w po-

równaniu z osobami ze sk onno%ciami do perfekcjonizmu 

dezadaptacyjnego. Nounopoulos, Ashby i Gilman (2006) 

z kolei wykazali, i# perfekcjonizm zdrowy (prób! badan! 

byli uczniowie) by  pozytywnie zwi!zany z pewno%ci! 

siebie w osi!gni"ciach szkolnych (jako styl radzenia so-

bie), owa pewno%& siebie za% by a mediatorem mi"dzy 

tendencj! perfekcjonistyczn! a osi!gni"ciami szkolny-

mi. Podobnie w badaniach Bielinga, Israeli i Antony’ego 

(2004) adaptacyjny perfekcjonizm korelowa  z pozytyw-

nym afektem, dobrymi wynikami z egzaminów, planami, 

aby studiowa& wi"cej, natomiast negatywnie – z planami, 

aby studiowa& mniej.

Zgodnie z zaleceniami Campbella i Fiske (1959), we-

d ug których wyniki pomiaru podobnych konstruktów 

powinny by& zbie#ne (trafno%& zbie#na; convergent vali-

dity), natomiast niepodobnych – rozbie#ne (trafno%& roz-

bie#na; discriminant validity), rezultaty uzyskane w tym 

badaniu potwierdzaj! trafno%& KPAD. Wybieraj!c skale 

do pomiaru obu rodzajów trafno%ci, pos u#y am si" da-

nymi z innych bada$ empirycznych i teorii, jak równie# 

zastosowa am zalecenie Watsona, Clarka i Harknessa 

(1994), zgodnie z którym model Wielkiej Pi!tki (Big 

Five) uwa#a& nale#y za uniwersaln! podstaw" taksono-

mii osobowo%ci, stanowi!c! baz" do ustalania trafno%ci 

zbie#nej i dyskryminacyjnej dla innych konstruktów oso-

bowo%ciowych czy behawioralnych. W %wietle danych 

uzyskanych przez Hilla, McIntire i Bacharacha (1997), 

zgodnie z którymi ekstrawersja i otwarto%& na do%wiad-

czenie nie by y w sposób statystycznie istotny zwi!zane 

z #adn! form! perfekcjonizmu, do pomiaru obu aspektów 

trafno%ci postanowi am wykorzysta& z kwestionariusza 

NEO-FFI wy !cznie skale sumienno%ci i neurotyczno%ci. 

Porównuj!c oba typy perfekcjonizmu z innymi wymia-

rami osobowo%ci, zauwa#y& nale#y, #e zgodnie z hipote-

z! badawcz! odnotowano statystycznie istotne dodatnie 

korelacje perfekcjonizmu adaptacyjnego z sumienno%ci! 

i samoocen!, natomiast negatywne – z neurotyczno%ci! 

i sk onno%ci! do samoutrudniania (ta ostatnia charaktery-

styczna jest dla osób plasuj!cych si" wysoko na wymiarze 

perfekcjonizmu dezadaptacyjnego; por. Kearns, Forbes 

i Gardiner, 2007; Saddler i Buckland, 1995). Wyniki te 

s! zgodne z danymi uzyskanymi przez Stumpfa i Parkera 

(2000), którzy odnotowali dodatni! korelacj" perfekcjo-

nizmu adaptacyjnego z sumienno%ci! (por. te# Cox i in., 

2002; Parker, 1997; Rice, Ashby i Slaney, 2007; Rice 

i Dellwo, 2002); tego typu perfekcjoni%ci mieli wy#sz! 

samoocen" w porównaniu z perfekcjonistami dezadapta-

cyjnymi (por. Ashby i Slaney, 2002), charakteryzowa  ich 

równie# ni#szy poziom neurotyczno%ci (Parker, 1997). 

Wed ug wyników bada$ Virgil Zeigler-Hill i Carol Terry 

(2007) perfekcjonizm dezadaptacyjny ujemnie koreluje 

z samoocen! jawn! (explicite self-esteem), adaptacyjny 

za% – dodatnio, natomiast z samoocen! niejawn! (implici-

te self-esteem) nie odnotowano istotnych zwi!zków u obu 

typów perfekcjonistów. 

Z kolei korelacje wyników na skali do pomiaru perfek-

cjonizmu dezadaptacyjnego z innymi wymiarami oso-

bowo%ci s! zbie#ne z tym, co uzyskali Stumpf i Parker 
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(2000) – ujemna korelacja z sumienno%ci!, Rice i wspó -
pracownicy (1998) – ujemna korelacja z samoocen!, czy 

Rice i inni (2007) oraz Cox ze wspólpracownikami (2002) 

– dodatnia korelacja z neurotyczno%ci!. Wspomniany ju# 

zespó  badaczy pod kierownictwem Kennetha G. Rice’a 

(1998) wykaza  równie#, i# perfekcjonizm adaptacyjny 

nie jest ani bezpo%rednio, ani po%rednio (przez samoocen" 

jako mediator) zwi!zany z depresj!, natomiast dezadapta-

cyjny by  negatywnie zwi!zany z samoocen!, a pozytyw-

nie – z depresj!. 

Rozpatruj!c aspekt ró#nicowy, nale#y zauwa#y&, i# oba 

typy perfekcjonizmu s! odmienne zarówno pod wzgl"dem 

kierunku, jak i nasilenia owych czterech cech osobowo-

%ci. Zastanawiaj!cy jest fakt, i# na wymiarze, rzec mo#-

na, kluczowym dla omawianego w tej pracy konstruktu 

– sumienno%ci, zarysowuj! si" wyra'ne ró#nice: cecha ta 

dodatnio koreluje z perfekcjonizmem adaptacyjnym i sta-

nowi statystycznie istotny (i jedyny) predyktor tej formy 

perfekcjonizmu, natomiast ujemnie – z perfekcjonizmem 

dezadaptacyjnym i nie stanowi istotnego predyktora dla 

tej odmiany omawianego tu konstruktu. Dane uzyskane 

przez Stoebera, Otto i Dalbert (2009) w badaniach longi-

tudinalnych na próbie adolescentów wskazuj!, #e sumien-

no%& jest cech!, która odgrywa istotn! rol" w rozwoju per-

fekcjonizmu tzw. zdrowego – wysokie wyniki na skali do 

pomiaru tej cechy osobowo%ci implikuj! wzrost nat"#enia 

perfekcjonizmu adaptacyjnego. Edward Chang (2006) 

uzyska  podobne wyniki – obie wyró#nione przez autora 

formy perfekcjonizmu: negatywny (w uj"ciu Changa „ne-

gatywny” odnosi si" do zmiennych poznawczych na wyj-

%ciu, poziomu rozbie#no%ci mi"dzy standardami a wyko-

naniem) perfekcjonizm wykonaniowy zorientowany na 

siebie (negative self-oriented performance perfectionism) 

i zorientowany spo ecznie (negative socially prescribed 

performance perfectionism) by y na poziomie statystycz-

nie istotnym ujemnie skorelowane z sumienno%ci!, nato-

miast pozytywnie – z neurotyczno%ci!; formy pozytywne 

za% – dodatnio skorelowane z sumienno%ci!. Bior!c pod 

uwag", i# perfekcjonizm dezadaptacyjny silnie i dodatnio 

koreluje zarówno ze sk onno%ci! do samoutrudniania, jak 

i neurotyczno%ci!, stanowi!cymi, przypomnijmy, jedyne 

jego predyktory (wyniki badania drugiego), wy ania nam 

si" do%& spójny obraz obu form czy te# grup perfekcjo-

nistów: adaptacyjnych – stawiaj!cych sobie realistyczne 

cele, sumiennych, odnosz!cych sukcesy akademickie, ma-

j!cych wysokie poczucie w asnej skuteczno%ci oraz dez-

adaptacyjnych – charakteryzuj!cych si" sk onno%ci! do 

samoutrudniania, odczuwaj!cych l"k i negatywny nastrój, 

wk adaj!cych niedostatecznie du#o wysi ku w aktywno%& 

zadaniow!, stawiaj!cych sobie bardzo trudne i niereali-

styczne cele lub maj!cych poczucie, #e tzw. wa#ni inni 

takie trudne cele przed nimi stawiaj! (por. Hewitt i Flett, 

1991a), co z kolei skutkuje niemo#no%ci! ich osi!gni"cia, 

niskim poczuciem w asnej skuteczno%ci, spadkiem moty-

wacji wewn"trznej (por. Kearns i in., 2007), sk onno%ci! 

do prokrastynacji (Ferrari, 1992), sztywno%ci! (Ferrari 

i Mautz, 1997) oraz niskimi osi!gni"ciami akademickimi 

(Zuckerman, Kieffer i Knee, 1998). 

Warto tak#e zauwa#y&, analizuj!c ró#nice mi"dzy oboma 

typami perfekcjonistów a osobami nieperfekcjonistyczny-

mi, i# ci ostatni nie ró#ni! si" pod wzgl"dem sumienno-

%ci i samooceny od perfekcjonistów dezadaptacyjnych i, 

podobnie jak perfekcjoni%ci adaptacyjni, osi!gaj! niskie 

wyniki na skali PD, natomiast na wszystkich wymiarach 

osobowo%ci ró#nice mi"dzy perfekcjonistami adaptacyj-

nymi i dezadaptacyjnymi by y bardzo widoczne. 

Wykazuj!c w badaniu drugim, i# zastosowane kry-

terium klasyÞkacji (%rednia arytmetyczna ocen) trafnie 

ró#nicuje perfekcjonistów adaptacyjnych, w kolejnym 

badaniu postanowi am sprawdzi&, czy zastosowanie inne-

go kryterium – behawioralnego – pozwoli dokona& tym 

razem trafnego rozró#nienia mi"dzy perfekcjonistami 

dezadaptacyjnymi a osobami typowymi. Jak podkre%la 

Jerzy Brzezi$ski (2006): „Ka#dy nowy test powinien by& 

wprowadzany po wykazaniu jego zbie#no%ci nie tylko 

z innymi testami, ale – przede wszystkim – z kryteriami 

faktycznie zewn"trznymi (a wi"c nietestowymi!), we-

d ug których mo#na dokona& oceny tej samej zmiennej” 

(Brzezi$ski, 2006, s. 518). 

Badanie 3

Procedura i osoby badane

Próba, w sk ad której wesz y osoby typowe i perfek-

cjoni%ci dezadaptacyjni, zosta a wyselekcjonowana na 

podstawie opisu cech charakterystycznych dla perfek-

cjonistów niezdrowych, który otrzymali via e-mail stu-

denci Wydzia u Zamiejscowego SWPS w Sopocie (za 

udzia  w badaniu przyznawano ka#dorazowo 0,5 punk-

tu kredytowego). Zadaniem ka#dego ze studentów, któ-

rzy zg osili akces, by o wytypowanie osoby przeci"tnej, 

niewyró#niaj!cej si" pod wzgl"dem nasilenia ni#ej wy-

mienionych charakterystyk oraz perfekcjonisty dezadap-

tacyjnego, a nast"pnie poproszenie ich o wype nienie 

KPAD. Poniewa# kwestionariusz jest tak skonstruowany, 

i# odnosi si" do zadaniowego funkcjonowania perfekcjo-

nistów obu typów, w Badaniu 2 próba kryterialna zosta-

 a wy oniona na podstawie sukcesów akademickich (lub 

ich braku). W Badaniu 3 postanowiono wy oni& prób" na 

podstawie zadaniowego funkcjonowania w miejscu pra-

cy. Tre%& e-maila by a nast"puj!ca: Poni!ej zamieszczo-

ny jest opis charakterystyki pewnej osoby. Przeczytajcie 

go i zastanówcie si", czy w Waszym miejscu pracy jest 
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kto&, kto dobrze pasuje do takiej charakterystyki. Je&li 

tak i je&li mogliby&cie poprosi) tak* osob" o wype nienie 

pewnego niezbyt d ugiego testu – to jeste&cie idealnymi 

kandydatami do wspó udzia u w moim projekcie badaw-

czym. Charakterystyka osoby, o któr* chodzi: ma bar-

dzo wysokie standardy wykonania zada+; stawia sobie 

nierealistyczne cele, których realizacja jest bardzo trud-

na albo wr"cz niemo!liwa; cele te s* sztywne – w trak-

cie realizacji nie podlegaj* korygowaniu a dzia ania s* 

nieelastyczne; koncentruje si" na pope nionych b "dach 

(np. wy apa  28 drobnych b "dów w projekcie, który mia  

ju! i&) do realizacji, ale nie zauwa!y  jakiego& jednego 

drobiazgu – nie b"dzie si" cieszy  z tego, !e dzi"ki niemu 

Þrma nie musi prostowa) 28 rzeczy, ale b"dzie zadr"cza  

si" i zamartwia  tym, !e nie zauwa!y  jednego problemu); 

jego (jej) samoocena jest niestabilna i raczej niska, uza-

le!niona od wyników – poniewa! skupia si" na pope nio-

nych b "dach, ma poczucie, !e „wszystko robi nie tak”; 

musi by) najlepsza (najlepszy) we wszystkim, co robi, nie 

dokonuje rozgraniczenia na sprawy wa!ne, mniej wa!ne 

i zupe nie nieistotne; nie pozwala sobie na pope nianie 

b "dów; jest nastawiona(y) rywalizacyjnie, wci*! porów-

nuje si" z innymi, musi by) najlepsza(y); ma niskie glo-

balne poczucie w asnej skuteczno&ci, które wynika z jej 

(jego) osobistego do&wiadczenia i schematów poznaw-

czych – skoro nawet najmniejszy b *d oznacza pora!k", 

koncentruje si" na tym, co zrobi (a) i robi ,le, zamiast na 

tym, co zrobi (a) dobrze; taka osoba ma sk onno&) do od-

wlekania aktywno&ci zadaniowej – charakteryzuje j* te! 

sk onno&) do samoutrudniania; boi si" pora!ek, odczuwa 

l"k, jest neurotyczna; odczuwa stres, który jest skutkiem 

chronicznej rozbie!no&ci pomi"dzy wysokimi standardami 

a rzeczywistym poziomem wykonania. 

Próba liczy a 30 osób (15 osób typowych i 15 perfek-

cjonistów dezadaptacyjnych). Wiek respondentów mie-

%ci  si" w przedziale 20–53 lata (M = 30,77; SD = 7,33), 

87% osób badanych by o w przedziale wiekowym 20–36, 

70% stanowi y kobiety, 23,3% mia o wykszta cenie %red-

nie, 16,7% – licencjackie, 60% – wy#sze. Osoby badane 

zosta y poproszone o wype nienie KPAD (metod! papier-

-o ówek). 

Wyniki

W pierwszym kroku ponownie poddano zgromadzo-

ne dane analizie rzetelno%ci. Obie skale charakteryzuj! 

si" wysokim wspó czynnikiem zgodno%ci wewn"trznej. 

Wyniki przedstawia Tabela 5, zawieraj!ca równie# – dla 

porównania – dane z poprzednich bada$. 

Nast"pnie postanowi am sprawdzi&, czy %rednie uzy-

skane w dwóch porównywanych grupach na obu skalach 

b"d!, zgodnie z hipotez! badawcz!, ró#ni& si" w sposób 

statystycznie istotny jedynie na skali PD. W tym celu za-

stosowano test t dla grup niezale#nych. Po sprawdzeniu 

za o#e$ (K-S ka#dorazowo okaza  si" nieistotny, dla skali 

PD p > 0,74, dla PA p > 0,48; wariancje w obu grupach 

okaza y si" homogeniczne, test Levene’a równie# okaza  
si" statystycznie nieistotny, dla skali PD p > 0,18, dla PA 

p > 0,95) przyst!piono do analizy. Zgodnie z hipotez! 

badawcz! zanotowano istotne ró#nice mi"dzy osobami 

typowymi a perfekcjonistami dezadaptacyjnymi jedy-

nie na skali PD: osoby typowe uzyska y ni#sze wyniki 

(M = 62,27; SD = 17,71) w porównaniu z perfekcjonista-

mi niezdrowymi (M = 93,8; SD = 26,32), t (28) = –3,85, 

p < 0,0005 (jednostronnie). Na skali PA nie odnotowano 

istotnych ró#nic – osoby typowe osi!gn" y porównywal-

ne wyniki (M = 65,07; SD = 13,07) z wynikami perfek-

cjonistów dezadaptacyjnych (M = 69,27; SD = 14,45), 

t (28) = –0,83, p > 0,1 (jednostronnie).

Nast"pnym etapem by o sprawdzenie trafno%ci zasto-

sowanego kryterium behawioralnego – przeprowadzono 

w tym celu analiz" dyskryminacyjn!. Spodziewano si", 

i# na podstawie wyników uzyskanych na skali PD (i tyl-

ko na tej) mo#na dokona& trafnych predykcji, i# osoba, 

która zosta a wcze%niej zaklasyÞkowana przez studentów 

do grupy perfekcjonistów dezadaptacyjnych, faktycznie 

b"dzie nale#a a do tej#e grupy (metoda ta, jak ju# wcze-

Tabela 5. 

*rednie, odchylenia standardowe, wspó czynniki zgodno%ci wewn"trznej oraz standardowe b "dy pomiaru dla skal PD i PA

PD PA

M SD $ SEM M SD $ SEM

Badanie 1 73,41 25,6 0,953 5,52 59,77 11,87 0,896 3,82

Badanie 2* 74,73 25,12 0,947 5,77 67,77 09,78 0,846 3,52 

Badanie 3 78,03 27,26 0,954 5,83 67,16 13,7 0,922 3,82

PD = perfekcjonizm dezadaptacyjny, PA = perfekcjonizm adaptacyjny; badanie 1: N = 250, badanie 2: N = 64, badanie 3: N = 30; liczba pozycji 

w skali PD – 22; PA – 13

* dane z etapu „test”



90      KATARZYNA SZCZUCKA

%niej wspomniano, ma charakter stricte konÞrmacyjny). 

Przed przyst!pieniem do analiz sprawdzi am, czy rozk a-

dy w obu grupach s! normalne – ka#dorazowo test K-S 

okaza  si" nieistotny: dla grupy osób typowych – dla skali 

PD p > 0,76, dla skali PA za% p > 0,83; dla grupy per-

fekcjonistów dezadaptacyjnych – dla skali PD p > 0,98, 

dla skali PA za% p > 0,3; test M Boxa równo%ci macierzy 

kowariancji równie# nie przekroczy  progu statystycznej 

istotno%ci, F (3, 141120) = 2,62, p > 0,51. Warto%& w asna 

funkcji wynios a 0,54, natomiast korelacja kanoniczna 

– 0,59. Jak wi"c wida&, procent wyja%nionej wariancji 

uzna& nale#y za %redni: 29%. Najmniejsz! ' Wilksa mia a 

skala PD – 0,65, dla skali PA ' wynios a 0,976. Test rów-

no%ci %rednich grupowych okaza  si" statystycznie istotny 

jedynie dla skali PD, F (1, 28) = 14,81, p = 0,001 (dla 

skali PA p > 0,41), co oznacza tym samym, i# jedynie pre-

dyktor w postaci wyników na skali PD ma statystycznie 

istotny wk ad do modelu. Wspó czynniki dyskryminacyj-

nej funkcji liniowej Fishera dla osób typowych wynios y 

odpowiednio – na skali PD 0,11, na skali PA 0,33 (sta-

 a = –14,75). Dla perfekcjonistów dezadaptacyjnych za% 

– dla skali PD 0,17, dla skali PA 0,34 (sta a = –20,53). 

Standaryzowane wspó czynniki kanonicznych funkcji 

dyskryminacyjnych wynios y: dla skali PD –0,98, dla 

skali PA 0,14, co oznacza, #e najwi"kszy wk ad w klasyÞ-

kacj" mi"dzygrupow! ma skala PD. Wyniki testu funkcji 

kanonicznej, pozwalaj!ce oszacowa&, czy funkcja dys-

kryminacyjna jako ca o%& dobrze klasyÞkuje, wykaza y, 

i# model dobrze pasuje do danych, ' = 0,65, #² (2, N = 30) 

= 11,64, p = 0,003. Efektywno%& klasyÞkacji mo#na 

uzna& za dobr! – 70% obserwacji pierwotnie pogrupowa-

nych zosta o sklasyÞkowanych prawid owo, spo%ród per-

fekcjonistów dezadaptacyjnych 66,7% zosta o poprawnie 

zaklasyÞkowanych. 

Kolejnym etapem analizy by a identyÞkacja natural-

nych grup w badanej próbie. Wykorzysta am w tym celu 

analiz" skupie$, która jest u#yteczna do identyÞkacji ho-

mogenicznych podgrup wewn!trz kompleksowego zbioru 

danych (por. Borgen i Barnett, 1987). Relewantna liczba 

skupie$ jest zdeterminowana zmianami we wspó czyn-

nikach aglomeracji i apriorycznymi za o#eniami. W tym 

studium spodziewano si" dwugrupowego rozwi!zania. 

W pierwszym kroku przeprowadzi am hierarchiczn! ana-

liz" skupie$ z wykorzystaniem tych samych metod, co 

w Badaniu 2, czyli procedur" aglomeracji metod! Warda 

oraz kwadrat odleg o%ci euklidesowej. Analiza przeprowa-

dzona zosta a na danych wystandaryzowanych. Pierwszy 

wyra'ny przyrost odleg o%ci aglomeracyjnej zaobserwo-

wano w kroku 28. (89,73%), drugi, zdecydowanie mniej-

szy, w kroku 27. (59,13%); wynik ten pozwala przyj!& 

rozwi!zanie 2–grupowe (potwierdzi  to dendrogram).

W ostatnim kroku dokonano klasyÞkacji badanej próby 

za pomoc! techniki konÞrmacyjnej, jak! jest analiza sku-

pie$ metod! k-%rednich. Podstaw! klasyÞkacji by y wy-

standaryzowane wyniki uzyskane w obu skalach KPAD. 

Bior!c pod uwag" wyniki analizy hierarchicznej i charak-

terystyki badanej próby, wymuszono dwugrupowy wynik 

analiz. Analizy te wykaza y, i# zastosowane kryterium 

jest trafne: w%ród osób wytypowanych jako perfekcjoni-

%ci dezadaptacyjni (N = 15) 66,6% osób (n = 10) zosta o 

zaklasyÞkowanych do skupienia 1. (perfekcjoni%ci dez-

adaptacyjni; PD), 33,4% za% (n = 5) do skupienia 2. (oso-

by nieperfekcjonistyczne; NP); spo%ród osób typowych 

natomiast (N = 15) 86,6% (n = 13) nale#y do skupienia 2. 

(NP), natomiast do skupienia 1. (PD) – 13,4% (n = 2). 

Wyniki te potwierdzaj! wi"c, i# zastosowane kryterium 

behawioralne okaza o si" trafne. 

Dyskusja

Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalaj! stwierdzi&, 

#e zastosowane kryterium behawioralne okaza o si" traf-

nym predyktorem klasyÞkacyjnym. Prezentowane dane 

w sposób jednoznaczny pokazuj!, #e skala do pomiaru 

negatywnej formy perfekcjonizmu jest narz"dziem po-

zwalaj!cym w sposób satysfakcjonuj!cy zaklasyÞkowa& 

osoby pogrupowane za pomoc! zastosowanego kryterium 

zewn"trznego. Po raz kolejny wykazano te#, i# prezento-

wane skale stanowi! homogeniczne konstrukty o wyso-

kim wspó czynniku zgodno%ci wewn"trznej. 

Dyskusja ogólna 

Celem tego artyku u by o przedstawienie procedury 

powstawania polskiego narz"dzia do pomiaru perfekcjo-

nizmu. Przeprowadzono w tym celu trzy badania – jedno 

selekcyjne oraz dwa walidacyjne – osobno dla ka#dej ze 

skal. G ównym za o#eniem by o wykazanie, #e omawia-

ny konstrukt ma dwa wymiary: negatywny i pozytywny, 

jak równie# dowiedzenie, i# wysokie wyniki wy !cz-

nie na pierwszym z nich wi!za& mo#na z negatywnymi 

aspektami funkcjonowania, np. sk onno%ci! do prokrasty-

nacji, k opotami z nauk! (Saddler i Buckland, 1995), ob-

ni#on! samoocen! (Rice i in., 1998) czy obni#onym po-

czuciem w asnej skuteczno%ci (LoCicero i Ashby, 2000). 

Wyniki analiz uzasadniaj! konstatacj", i# Kwestionariusz 

Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego jest 

narz"dziem rzetelnym oraz trafnym, charakteryzuj!cym 

si" stabiln! struktur! wewn"trzn! i maj!cym dobr! moc 

dyskryminacyjn!. Na tej podstawie stwierdzi& mo#na, #e 

kwestionariusz ten mo#e by& stosowany w diagnozie in-

dywidualnej do oszacowania poziomu nat"#enia obu form 

perfekcjonizmu – szczególnie w%ród osób studiuj!cych i/

lub pracuj!cych. Jedynymi ograniczeniami w stosowaniu 
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metody – ze wzgl"du na sposób formu owania pozycji te-

stowych – mog! by& wiek i status zawodowy osób bada-

nych: kwestionariusz nie powinien by& stosowany w%ród 

dzieci i m odzie#y, jak równie# osób nieczynnych zawo-

dowo (bezrobotnych lub b"d!cych na emeryturze), gdy# 

KPAD s u#y do pomiaru zadaniowego, nie spo ecznego 

(por. Hewitt i Flett, 1991a) funkcjonowania perfekcjo-

nistów obu typów, w czym jest podobny do MPS Frosta 

i wspó pracowników (1990; 1993). W!tpliwo%ci natury 

metodologicznej mog! budzi& dwa fakty – po pierwsze: 

dane pochodz! z prób incydentalnych, w zwi!zku z czym 

konieczne s! dalsze badania nad omawianym narz"dziem, 

po drugie – zwa#ywszy, i# we wszystkich próbach kobiety 

stanowi y wi"kszy odsetek osób badanych, nale#y z pew-

n! doz! ostro#no%ci stosowa& obydwie skale do populacji 

m"#czyzn (cho& nadmieni& nale#y, i# wyniki analiz wy-

kaza y jednoznacznie, #e ró#nice mi"dzyp ciowe na obu 

skalach nie wyst!pi y).

Perfekcjonizm mo#e mie& zarówno konstruktywny, jak 

i destruktywny wp yw na funkcjonowanie podmiotu – 

w zale#no%ci od tego, czy uleg y inkorporacji komponenty 

adaptacyjne: wysokie standardy, potrzeba zorganizowania 

i porz!dku, czy te# – dezadaptacyjne: dyskomfort i dystres 

zwi!zane z rozbie#no%ci! mi"dzy wysokimi standardami 

odnosz!cymi si" do ka#dej dziedziny #ycia i poziomem 

wykonania, trudno%ci w relacjach interpersonalnych, wy-

soki poziom l"ku oraz obawy przed pope nieniem jakie-

gokolwiek b "du (Ashby i Kottman, 1996; Slaney i Ashby, 

1996). Wa#ne jest, aby zdawa& sobie spraw" z tego, #e per-

fekcjonizm to nie tylko rozmaite dysfunkcje, zaburzenia 

czy patologie. Perfekcjonizm jest fenomenem wieloaspek-

towym i jedne z tych aspektów s! pozytywne, inne – ne-

gatywne. Perfekcjonistyczne d!#enia mog! by& nie tylko 

niepatologiczne, ale równie# mog! by& ewaluowane pozy-

tywnie, o ile tylko perfekcjonista jest w stanie skoncentro-

wa& si" na tym, aby wykona& dan! czynno%& jak najlepiej, 

zamiast ba& si" pope nienia b "du, koncentrowa& na tym, 

co osi!gn! , zamiast na tym, #e czego% nie wykona  tak, 

jak sobie zamierzy . W takiej formie, jak pisz! Joachim 

Stoeber i Kathleen Otto (2006, s. 314), „perfekcjonizm 

by by perfekcyjnie pozytywn! dyspozycj!”.
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PRZYPISY

1. Osoby chc!ce zastosowa& kwestionariusz KPAD proszone 

s! o kontakt z autork! (w celu otrzymania autoryzowanej wersji 

arkusza testowego): katarzyna.szczucka@swps.edu.pl. 

2. Warto w tym miejscu wspomnie& o skrajnej formie pra-

coholizmu wyst"puj!cej w Japonii – karoshi – nag ej %mierci 

z przepracowania, opisywanej ju# w latach czterdziestych przez 

antropolog kultury Ruth Benedict (1946).

3. By y to t umaczenia niedos owne – parafrazy. 

4. Wykorzystano twierdzenia: 1, 5 i 8.

5. Zaczerpni"to pozycje: 3, 6, 21.

6. Wykorzystano pozycje: 10, 14.

7. By y to twierdzenia 12 i 24.

8. Pozycje: 17 i 32.

9. Twierdzenie 15.

10. S"dziami kompetentnymi by o sze%ciu psychologów: 

czterech z tytu em doktora i dwóch z tytu em profesora doktora 

habilitowanego.

11. Usuni"te zosta y twierdzenia, dla których CVR by  mniej-

szy od 0,99.

12. Pragn" z o#y& ogromne wyrazy wdzi"czno%ci profeso-

rom: Dariuszowi Doli$skiemu, dziekanowi WZ SWPS we 

Wroc awiu, oraz Bogdanowi Wojciszke, dziekanowi WZ SWPS 

w Sopocie, za zgod" na udost"pnienie mi danych niezb"dnych 

do przeprowadzenia badania.

13. Dane nt. interkorelacji obu wymiarów perfekcjonizmu 

mierzonych za pomoc! ró#nych narz"dzi s! niespójne – albo 

brak danych na ten temat, niektóre wyniki potwierdzaj! orto-

gonalno%& obu czynników, s! te# dane wskazuj!ce, i# s! one 

w niewielkim stopniu dodatnio skorelowane (por. Stoeber i Ot-

to, 2006). Zauwa#y& nale#y, i# skala FMPS Frosta i wspó pra-

cowników (1990) s u#y g ównie do pomiaru zadaniowego funk-

cjonowania perfekcjonistów, natomiast HFMPS Hewitta i Fletta 

(1991a) – spo ecznego. 

14. Lambda u#ywana jest do testowania hipotezy stanowi!-

cej, i# obie grupy maj! taki sam %redni wynik funkcji dyskry-

minacyjnej, czyli – jest statystyk! umo#liwiaj!c! wyznaczenie 

statystycznej istotno%ci mocy dyskryminacyjnej modelu; przyj-

muje ona warto%ci od 0 – maksymalna moc dyskryminacyjna, 

do 1 – brak takiej mocy; mamy zatem do czynienia z sytuacj! 

odwrotn! ni# w przypadku wi"kszo%ci statystyk – tutaj im 

mniejsza warto%& tej statystyki, tym lepiej.

15. Od tej pory b"d" pos ugiwa a si" owymi akronimami; aby 

nie myli y si" nazwy skal do pomiaru obu form perfekcjonizmu 

(PD i PA) z nazwami wyselekcjonowanych grup – akronimy 

nazw skupie$ b"d! pisane kursyw!: PD = perfekcjoni%ci dez-

adaptacyjni; PA = perfekcjoni%ci adaptacyjni; NP = osoby nie-

perfekcjonistyczne.
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Katarzyna Szczucka

Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Wroclaw Faculty

Abstract

The aim of this paper is to demonstrate that the construct of perfectionism consists of two dimensions, com-

prising both positive and negative components. This article reviews the theoretical and empirical background 

of perfectionism, and describes development of the Þrst Polish Adaptive and Maladaptive Perfectionism 

Questionnaire. Three studies were undertaken to investigate the reliability, convergent and discriminant 

validity of the presented instrument. The results conÞrm the two-dimensionality of the construct as having 

adequate internal consistencies. 
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