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ACHIEVEMENT GOALS QUESTIONNAIRE (KCO) 
 – CONSTRUCTION AND PSYCHOMETRIC VALIDATION 

Abstract. A 2 x 2 achievement goal framework was proposed by Andrew J. Elliot and 
Holly A. McGregor (2001) as comprising four dimensions: mastery-approach, mastery-
avoidance, performance-approach, and performance-avoidance goals. Inspired by their 
findings, we created a Polish measure of four achievement goal constructs. In two stu-
dies, two independent confirmatory analyses (CFA) were conducted. Participants were 
comprised of working adults and students. In the first study of 387 participants, it 
turned out, that some structure modifications of the questionnaire were necessary to 
reach satisfactory fit to the hypothesized model. The final version of the KCO consisted 
of 20 items. In the next study of 382 participants, the four achievement goal frame-
work was again confirmed. CFA was also used to examine the fit of alternative models 
and to compare the fit of the hypothesized model to these alternatives. Reliability of 
the four subscales as well as the validity of KCO were estimated. According to the 
results, 2 x 2 model showed good fit with the data. Polish version of Goal Achievement 
Questionnaire seems to be properly validated, although its validity requires further 
examinations in future. 
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Istniejące definicje motywacji osiągnięć akcentują róŜne jej aspekty: kierunek, 
wytrwałość w sytuacji poraŜki, rodzaj standardów związanych z osiągnięciami 
czy potrzeb (Atkinson, Feather, 1966; Cury i in., 2006; Elliot, Church, 1997; 
Elliot, McGregor, 2001; Grant, Dweck, 2003; Heckhausen, 1967; Łukaszewski, 
Doliński, 2003; McClelland, 1995; Murray, 1938). Ogólnie rzecz biorąc, moty-
wację związaną z osiągnięciami moŜna określić jako tendencję i gotowość do 
przezwycięŜania przeszkód, osiągania i przekraczania standardów doskonało-
ści, wiąŜącą się z odczuwanymi emocjami pozytywnymi w wyniku wykorzysty-
wania i rozwijania własnych umiejętności (por. Łukaszewski, Doliński, 2003; 
Murray, 1938).  

W klasycznych teoriach motywacji osiągnięć (McClelland, 1955; Atkinson, 
1974a; Atkinson, Feather, 1966; Heckhausen, 1989) aktywność ukierunko-
waną na osiągnięcia wyjaśniano w odniesieniu do dwóch konkurencyjnych 
motywów: dąŜenia do sukcesu (i emocji dumy jako następstwa moŜliwości jego 
osiągnięcia) oraz lęku przed poraŜką (i poczucia wstydu będącego konsekwen-
cją moŜliwości jej poniesienia). Zgodnie z tym, kierunek i siła końcowej (wy-
padkowej) tendencji człowieka do podejmowania lub unikania aktywności 
zorientowanej na osiągnięcia (Tw, resultant achievement oriented-tendency) są 
wynikiem róŜnicy siły motywacji pobudzającej (excitatory, Ts) i powstrzymują-
cej (inhibitory, Tp): Tw = Ts – Tp (Tw – tendencja wypadkowa) (Atkinson, 
1974a; Weiner, 1992).  

Z teorii motywacji osiągnięć Atkinsona wynika, Ŝe moŜna wyróŜnić dwa 
odmienne rodzaje motywów związanych z osiągnięciami o kierunku dąŜenio-
wym: motywacja dąŜenia do sukcesu oraz motywacja zewnętrzna. Osoby z do-
minującą motywacją osiągnięć dąŜą do osiągania motywowani pragnieniem 
odniesienia sukcesu. Z kolei osoby przejawiające wzorzec motywacji zewnętrz-
nej wprawdzie – podobnie jak osoby motywowane chęcią sukcesu – podejmują 
działania dąŜeniowe ukierunkowane na osiąganie, lecz w innym celu. Robią to 
przede wszystkim dla zaspokojenia potrzeb związanych z aprobatą społeczną, 
zyskania uznania, podziwu w oczach innych. Innymi słowy, jeśli jakąś osobę 
cechuje wysoka motywacja unikania niepowodzenia, ale dominujące w osobo-
wości są motywy zewnętrzne, potrzeba aprobaty społecznej, wówczas pozy-
tywną wartość tendencji końcowej (Tk) zorientowanej na osiąganie określa 
suma tendencji wypadkowej (o wartości ujemnej) oraz wielkość potrzeby apro-
baty społecznej (o wartości dodatniej). MoŜna to przedstawić za pomocą for-
muły: zachowanie zorientowane na osiąganie (Tk) = Tw + motywacja ze-
wnętrzna (extrinsic motivation), gdzie Tw (tendencja wypadkowa) = Ts (ten-
dencja dąŜenia do sukcesu) − Tp (tendencja do unikania poraŜki) (Atkinson, 
1974a, 1974b; Weiner, 1992).  

Klasyczne koncepcje motywacji osiągnięć były podstawą rozwoju współ-
czesnych teorii, w których zachowanie związane z osiągnięciami wyjaśnia się  
w kategoriach celów (zamiast motywów) osiągnięć (Cury i in., 2006; Dweck, 
1986; Elliot, Church, 1997; Elliot, McGregor, 2001; Grant, Dweck, 2003; Ni-
cholls, 1984). Empirycznie wykazano bowiem (Elliot, Church, 1997), Ŝe cele 
związane z osiągnięciami mają bardziej bezpośredni – w porównaniu z moty-
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wami osiągnięć – wpływ na zachowanie (motywacyjne tendencje do osiągnięć 
za pośrednictwem celów osiągnięć wywierają wpływ na zachowanie). Cel osiąg-
nięć najczęściej definiuje się jako przyczynę aktywności związanej z kompe-
tencjami (Maehr, 1989 – za: Elliot, Harackiewicz, 1996). MoŜna wyróŜnić trzy 
etapy rozwoju koncepcji celów związanych z osiągnięciami: 

1. Dychotomiczna konceptualizacja celów, obejmująca cele mistrzostwa 
(mastery goals) oraz cele wykazania się (performance goals)1 (Dweck, 1986; 
Nicholls, 1984), przez analogię do dwóch typów motywacji dąŜeniowej w teorii 
klasycznej, odpowiednio: motywacji dąŜenia do sukcesu oraz motywacji ze-
wnętrznej. 

2. Trzyczynnikowy model celów osiągnięć: mistrzostwa, wykazania się, 
unikania (Elliot, Church, 1997; zob. teŜ: Elliot, Harackiewicz, 1996), wywo-
dzący się pierwotnie z dychotomicznej konceptualizacji celów Dweck (1986),  
w analogii do trzech typów motywacji teorii klasycznej: motywacji dąŜenia do 
sukcesu, motywacji zewnętrznej oraz motywacji unikania niepowodzenia. 

3) Czteroczynnikowy model celów związanych z osiągnięciami (Elliot,  
McGregor, 2001), ujmujący dwa wymiary kompetencji: walencję (dąŜenie  
vs unikanie) oraz trzy rodzaje standardów (absolutne i intrapersonalne vs 
normatywne). 

W związku z rozwojem koncepcji wyróŜniającej co najmniej cztery podsta-
wowe rodzaje motywacji osiągnięć – związanej z mistrzostwem vs wykazaniem 
się i ukierunkowanych na dąŜenie vs unikanie (Elliot, McGregor, 2001; por. 
Wojdyło, 2007), niektóre polskie metody do pomiaru motywacji osiągnięć 
wzbudzają pewne wątpliwości dotyczące trafności diagnostycznej. Na przy-
kład, Kwestionariusz Motywacji Osiągnięć Widerszal-Bazyl (1978) nie róŜni-
cuje motywacji dąŜenia do sukcesu od motywacji zewnętrznej. Wiele pozycji 
narzędzia bowiem, które z załoŜenia konstrukcji metody powinny mierzyć 
motywację dąŜenia do sukcesu, moŜna w istocie traktować jako wskaźnik mo-
tywacji „zewnętrznej” – wykazania się (np. „UwaŜam się za osobę bardzo am-
bitną”, „O niepowodzeniach bardzo długo pamiętam”). Z kolei w Inwentarzu 
Motywacji Osiągnięć Schulera i Prochaski (w polskiej adaptacji Klinkosza  
i Sękowskiego, 2006) do ogólnego profilu wzorca motywacji osiągnięć włącza 
się aspekty motywacyjne będące składowymi motywacji zewnętrznej – wyka-
zania się (np. „porównywanie siebie z innymi”, „dąŜenie do bycia lepszym od 
innych”). Inne istniejące narzędzie do pomiaru motywacji osiągnięć, np. Test 
Apercepcji Tematycznej Murraya, równieŜ nie uwzględnia typów motywacji 
związanych z osiągnięciami. Poza tym TAT – ze względu na swój projekcyjny 
charakter i złoŜoność – jest ograniczony najczęściej do diagnozy indywidualnej 

                                                 
1 Termin „performance goals” tłumaczy się w niniejszym artykule jako cele 

wykazania się, gdyŜ wydaje się, Ŝe termin ten bardziej jednoznacznie wyjaśnia naturę 
konstruktu niŜ pojęcia cele wykonania (por. Lachowicz-Tabaczek, 2003) czy cele doko-
nań (Wojdyło, 2007). Termin „wykazanie się” konotuje bowiem, Ŝe celem działania jest 
bardziej uzyskanie uznania za osiągnięty wynik niŜ samo wykonanie zadania czy 
osiągnięcie jak najlepszego wyniku.  



KAMILA WOJDYŁO, SYLWIUSZ RETOWSKI 
 

12 

i wymaga zazwyczaj specjalnego szkolenia w zakresie interpretacji wyników. 
Metodą nawiązującą w swej konstrukcji do najnowszych wyników badań w za-
kresie typów motywacji jest natomiast Skala Motywacji Osiągnięć Bańki 
(2005 – zob. teŜ: Miąsek, 2006). Narzędzie mierzy jednakŜe specyficzny typ 
motywacji osiągnięć – odnoszący się do kariery międzynarodowej.  

W związku z ograniczeniami istniejących metod powstała potrzeba skon-
struowania narzędzia słuŜącego do badania róŜnych typów motywacji osią-
gnięć, nawiązującego do najnowszych wyników badań i czteroczynnikowego 
modelu Elliota i McGregora (2001; zob. teŜ: Cury i in., 2006), zweryfikowanego 
empirycznie oraz cieszącego się uznaniem. Warto zauwaŜyć, Ŝe kwestionariusz 
Elliota i McGregora odnosi się do grupy osób studiujących. Narzędzie było 
więc badane z udziałem studentów i umoŜliwia pomiar celów osiągnięć jedynie 
w grupie studentów. Zamierzeniem naszym było skonstruowanie metody do 
pomiaru celów osiągnięć odnoszących się zarówno do obszaru aktywności stu-
diowania, jak i pracy, tym samym umoŜliwiającego pomiar celów osiągnięć  
u osób studiujących vs pracujących. Obydwie wersje metody róŜnią się nie-
znacznie: pozycje narzędzia w wersji studenckiej dotyczą sytuacji studiowania 
i osiągnięć podczas procesu studiowania (np. „Dla mnie najwaŜniejsze na stu-
diach jest to, aby wyróŜniać się na tle innych studentów”), natomiast w wersji 
pracowniczej odnoszą się do sytuacji pracy zawodowej i osiągnięć w pracy (np. 
„Dla mnie najwaŜniejsze w pracy jest to, aby wyróŜniać się na tle innych pra-
cowników”). Podobne zabiegi tworzenia równoległych wersji kwestionariusza 
dla róŜnych grup badanych osób stosowano w konstrukcji polskiej wersji kwe-
stionariusza wypalenia zawodowego MBI (Pasikowski, 2000).  

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja narzędzia słuŜącego do dia-
gnozy czterech rodzajów celów związanych z osiągnięciami, zwanego Kwestio-
nariuszem Celów związanych z Osiągnięciami (KCO). Po pierwsze, zamierza-
my sprawdzić, czy czteroczynnikowy model celów osiągnięć jest lepiej dopaso-
wany do danych niŜ modele trój- i dwuczynnikowy. Po drugie, chcemy zbadać 
właściwości psychometryczne kwestionariusza. Artykuł przedstawia analizy 
trafności wewnętrznej, rzetelności kwestionariusza oraz jego trafności teore-
tycznej. W celu oceny trafności wewnętrznej i rzetelności wykonano dwie serie 
konfirmacyjnych analiz czynnikowych. Obliczono równieŜ podstawowe para-
metry psychometryczne (moce dyskryminacyjne pozycji, wskaźniki rzetelności 
α Cronbacha poszczególnych podskal). W ocenie trafności teoretycznej posłu-
Ŝono się skalą dystresu (Czapiński, 2007), mierzącą symptomy psychosoma-
tyczne, skalą satysfakcji z wybranych aspektów Ŝycia (Czapiński, 1993) oraz 
metodą do pomiaru róŜnych aspektów satysfakcji z pracy (Wołowska, 2002).  

PODSTAWY TEORETYCZNE  
KWESTIONARIUSZA CELÓW ZWIĄZANYCH Z OSIĄGNIĘCIAMI 

Kwestionariusz Celów związanych z Osiągnięciami powstał na podstawie 
czteroczynnikowej koncepcji celów osiągnięć Elliota i McGregora (2001). Kon-
cepcja ta wywodzi się pierwotnie z dwuczynnikowej koncepcji motywacji osią-
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gnięć, w której wyróŜniono dwa rodzaje celów związanych z osiągnięciami: cele 
wykazania się oraz cele mistrzostwa (Dweck, 1986; Nicholls, 1984). Cele wy-
kazania się, związane z orientacją na Ja i dąŜeniem do konkurencyjności, 
zwane są takŜe celami zorientowanymi na Ja (ego involvement goals, Deci, 
Ryan, 1985a; Dweck, Elliot, 1983; Nicholls, 1984) lub celami konkurencyjności 
(competitive goals, Roberts, 1992 – za: Elliot, Harackiewicz, 1996). Przeciwnie 
cele mistrzostwa – dotyczą zainteresowania samym zadaniem i zaangaŜowa-
niem w jego wykonywanie; zwane są one równieŜ celami zorientowanymi na 
zadanie (task orientations, Nicholls, 1984) lub celami uczenia się (learning 
goals, Dweck, 1986). O ile cele mistrzostwa związane są z dąŜeniem do roz-
woju, doskonalenia własnych kompetencji, o tyle cele wykazania się dotyczą 
potrzeby pokazania przed innymi osobami własnych kompetencji. Cele unika-
nia z kolei odnoszą się do tendencji do zapobiegania ujawniania własnej nie-
kompetencji.  

Elliot i McGregor (2001) wykazali, Ŝe dwa rodzaje celów związanych  
z osiągnięciami, tj. cele ukierunkowane na rozwój (nazywane przez autorów 
celami mistrzostwa, natomiast Dweck i Leggett, 1988, określają je celami 
uczenia się), jak równieŜ cele ukierunkowane na wykazanie się (performance 
goals), mogą być związane z dwoma rodzajami motywacji osiągnięć: moty- 
wacją dąŜenia do sukcesu oraz motywacją unikania poraŜki. W rezulta- 
cie autorzy wyróŜnili cztery rodzaje celów związanych z osiągnięciami: (1) cele 
mistrzostwa ukierunkowane na dąŜenie (mastery-approach goals); (2) cele mi-
strzostwa ukierunkowane na unikanie (mastery-avoidance goals); (3) cele  
wykazania się ukierunkowane na dąŜenie (performance-approach goals); (4) 
cele wykazania się ukierunkowane na unikanie (performance-avoidance 
goals).  

Kryterium róŜnicującym wymienione cztery rodzaje celów jest rodzaj 
standardu odniesienia, w którego kategoriach cele są definiowane (standardy 
absolutne/intrapersonalne vs standardy normatywne) oraz jego znaku (pozy-
tywna vs negatywna walencja): (1) cele mistrzostwa ukierunkowane na dąŜe-
nie definiowane są w kategoriach standardów absolutnych (wymagań związa-
nych z zadaniem) lub/i standardów intrapersonalnych (poziomu osiągnięć 
własnych, ukonstytuowanego w przeszłości lub maksymalnego poziomu osią-
gnięć, moŜliwego do uzyskania przez jednostkę w kontekście jej zasobów), 
standardy te oceniane są pozytywnie; (2) cele mistrzostwa ukierunkowane na 
unikanie definiowane są w kategoriach standardów absolutnych lub/i intra-
personalnych, ewaluowanych negatywnie; (3) cele wykazania się ukierunko-
wane na dąŜenie definiowane są w kategoriach standardów normatywnych 
(poziomu osiągnięć innych osób), które oceniane są pozytywnie; (4) cele wy-
kazania się ukierunkowane na unikanie są definiowane w kategoriach stan-
dardów normatywnych, ocenianych negatywnie. 
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PROCEDURA KONSTRUOWANIA NARZĘDZIA 

Przygotowanie wst ępnej puli pozycji 

Na podstawie amerykańskiej czteroczynnikowej wersji kwestionariusza celów 
związanych z osiągnięciami (Achievement Goals Questionnaire – Elliot,  
McGregor, 2001) przetłumaczono 12 oryginalnych pozycji kwestionariusza 
oraz wygenerowano 17 nowych pozycji, mierzących cztery rodzaje motywacji 
osiągnięć. PoniewaŜ w badaniach uwzględniliśmy populację zarówno studen-
tów, jak i pracowników, przygotowano dwie 29-pozycyjne wersje kwestiona-
riusza – oddzielnie dla studentów i pracowników. Zamierzeniem było skon-
struowanie narzędzia, w którym wykorzystane zostaną oryginalne pozycje me-
tody zaproponowane przez Elliota i McGregor (2001), jak równieŜ dodatkowe 
stwierdzenia. Nowe pozycje wygenerowane zostały przez psychologów na pod-
stawie definicji poszczególnych wymiarów motywacji osiągnięć. Powtórna ana-
liza dokonana przez sędziów kompetentnych potwierdziła trafność wygenero-
wanych pozycji. W wersji eksperymentalnej znalazły się wszystkie pozycje, 
które zostały pozytywnie ocenione przez kilku niezaleŜnych sędziów (z wy-
kształceniem psychologicznym). Kwestionariusz w wersji wstępnej składał się 
z 29 pozycji. Przykładowe pozycje wchodzące w skład czterech rodzajów celów 
osiągnięć: cele wykazania się – dąŜenie: „WaŜne jest dla mnie to, aby być 
lepszym niŜ inni pracownicy”; cele wykazania się – unikanie: „Moim celem  
w pracy jest to, Ŝeby nie wypaść słabo”; cele mistrzostwa – dąŜenie: „NajwaŜ-
niejsze jest dla mnie to, abym w pracy mógł/mogła się rozwijać”; cele 
mistrzostwa – unikanie: „Często niepokoję się tym, Ŝe mogę nie nauczyć się  
w pracy tego wszystkiego, co jest do nauczenia”. Podobnie jak w oryginalnej 
wersji narzędzia Elliota i McGregor (2001), zastosowaliśmy siedmiopozycyjną 
skalę Likerta, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie zgadzam się”, natomiast 7  
– „zdecydowanie zgadzam się”. 

Trafno ść czynnikowa KCO 

Trafność czynnikową KCO przeprowadzono w dwóch niezaleŜnych etapach 
(Próba A i B). Analizy konfirmacyjne wykonano z uŜyciem programu Lisrel 
8.80 (Jöreskog, Sörbom, 1995). Testowano modele ze skorelowanymi zmien-
nymi latentnymi, wykorzystując macierz kowariancji pozycji testowych, gdyŜ 
takie rozwiązanie wydaje się najbardziej poprawne metodologicznie (Cudeck, 
1989). 

W celu przeprowadzenia analiz konfirmacyjnych zbadano 769 osób  
(w tym: 326 pracowników róŜnych organizacji oraz 443 studentów studiów 
dziennych i zaocznych). W próbie pracowniczej dominowały kobiety (66,9%); 
przeciętny wiek osób badanych wynosił niespełna 35 lat (20-61 lat). W grupie 
studenckiej (przeciętny wiek – 23,6 roku) równieŜ nieznacznie przewaŜały ko-
biety (54,3%) (19-47 lat). W związku z tym, Ŝe obie wersje kwestionariusza  
(w wersji dla studentów i pracowników) składały się ze stwierdzeń o podobnej 
strukturze, odnoszących się do tych samych konstruktów, zdecydowano, aby 



KWESTIONARIUSZ KCO 

 

15 

połączyć dane zebrane w grupach studentów i pracowników. Zebrane dane (za 
pomocą programu SPSS) losowo podzielono na dwie niezaleŜne próby mie-
szane – złoŜone ze studentów i pracowników: A (N1 = 387) oraz B (N2 = 382). 

KONFIRMACYJNA ANALIZA CZYNNIKOWA  
KWESTIONARIUSZA KCO – PRÓBA A 

Wstępne badanie diagnozujące trafność czynnikową kwestionariusza wyko-
nano za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA). Ten rodzaj analiz 
jest szczególnie przydatny do potwierdzania modeli, gdyŜ pozwala określić,  
czy testowany model ma poparcie w danych empirycznych (Konarski, 2009). 
Analiza została przeprowadzona na próbie A, liczącej 387 osób. W pierwszej 
analizie uŜyto 12 pytań przetłumaczonych z oryginalnej wersji anglojęzycznej, 
w drugiej – wszystkie 29 pytań, w tym 17 pytań utworzonych przez psycho-
logów. Zgodnie z zaleceniami Hornowskiej (2001) przygotowano dwukrotnie 
więcej pozycji do wersji eksperymentalnej, gdyŜ zwykle zwiększa to szanse 
uzyskania odpowiedniej liczby pozycji spełniających kryteria psychometryczne.  

Wyniki przeprowadzonej konfirmacyjnej analizy czynnikowej wskazały 
(tab. 1), Ŝe dopasowanie postulowanego modelu czteroczynnikowego do macie-
rzy kowariancji jest nieadekwatne zarówno w oryginalnej wersji (złoŜonej z 12 
przetłumaczonych pozycji), jak i w pełnej wersji eksperymentalnej (składającej 
się z 29 pozycji – RSMEA>0,08). 

 

Tabela 1. 

Wskaźniki dopasowania trzech wersji kwestionariusza celów osiągnięć do 
czteroczynnikowego modelu teoretycznego: wersji oryginalnej – 12-pozycyj-
nej, wersji 29 pozycyjnej oraz wersji zredukowanej – 20-pozycyjnej; próba A 

Model χ2 (df) RMSEA GFI AGFI 

4 czynniki (12 pozycji): 
Wykazanie się–DąŜenie (3) 
Mistrzostwo–DąŜenie (3) 
Wykazanie się–Unikanie (3) 
Mistrzostwo–Unikanie (3) 

197,17** (48) 0,084 0,928 0,883 

4 czynniki (29 pozycji): 
Wykazanie się–DąŜenie (7) 
Mistrzostwo–DąŜenie (7) 
Wykazanie się–Unikanie (7) 
Mistrzostwo–Unikanie (8)  

1550,74** (371) 0,102 0,751 0,708 

4 czynniki (20 pozycji): 
Wykazanie się–DąŜenie (5) 
Mistrzostwo–DąŜenie (6) 
Wykazanie się–Unikanie (4) 
Mistrzostwo–Unikanie (5) 

522,71** (164) 0,072 0,887 0,855 

**p<0,01 
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Nieadekwatne okazały się równieŜ obydwa modele alternatywne (tab. 2). 
Zarówno w przypadku dwuczynnikowego (zgodny z dychotomiczną konceptu-
alizacją celów, Dweck, 1986; Nicholls, 1984), jak i trójczynnikowego modelu 
(model zaproponowany przez Eliota i Churcha, 1997) następowało statystycz-
nie istotne pogorszenie dopasowania modelu w stosunku do postulowanego 
modelu czteroczynnikowego (∆χ2 = 122,41; ∆df = 3, p<0,01 – w przypadku roz-
wiązania trójczynnikowego oraz ∆χ2 = 188,41; ∆df = 5, p<0,01 – dla rozwiąza-
nia dwuczynnikowego). Jednocześnie analiza wielkości wskaźników lambda-x 
dla niektórych stwierdzeń w wersji eksperymentalnej (29 pozycji) sugerowała, 
Ŝe redukcja modelu o kolejne pozycje moŜe poprawić stopień dopasowania 
modelu czteroczynnikowego. Kolejno przeprowadzane analizy z uwzględnie-
niem redukcji pozycji pozwoliły na uzyskanie satysfakcjonujących wskaźników 
RMSEA, tj. nie przekraczających 0,08 dla wersji 20-itemowej. W sumie z mak-
symalnej 29-pozycyjnej wersji eksperymentalnej kwestionariusza odrzucono 
dziewięć pozycji, które uzyskały najniŜsze ładunki na poszczególnych czynni-
kach (w tym jedną oryginalną) bądź nasycone były jednocześnie ładunkami  
z kilku czynników (Zakrzewska, 2004). W rezultacie pozostawiono 20 najlep-
szych pozycji. 

 

Tabela 2.  
Dopasowanie postulowanego modelu czteroczynnikowego oraz modeli kon-

kurencyjnych dla eksperymentalnej wersji kwestionariusza (29 pozycji); 
próba A 

Model χ2 df RMSEA ∆χ2/∆df 

Czteroczynnikowy 
Trójczynnikowy 
Dwuczynnikowy  

1550,74** 
1673,15** 
1739,15** 

371 
374 
376 

0,102 
0,104 
0,112 

– 
122,41**/3 
188,41**/5 

**p<0,01 

KONFIRMACYJNA ANALIZA CZYNNIKOWA  
KWESTIONARIUSZA KCO – PRÓBA B 

W kolejnym etapie walidacji przeprowadzono analizy testujące własności psy-
chometryczne ostatecznej, 20-pozycyjnej wersji kwestionariusza oraz dopaso-
wanie postulowanego modelu czteroczynnikowego do zebranych danych. Po-
nownie uŜyto konfirmacyjnej analizy czynnikowej, ale tym razem obliczenia 
wykonano na próbie B. Potwierdzenie analiz na odmiennej próbie osób bada-
nych było konieczne, gdyŜ uzyskane w próbie A zadowalające wskaźniki dopa-
sowania czteroczynnikowego modelu teoretycznego ostatecznej wersji kwe-
stionariusza dotyczyły modyfikowanej w tej próbie wersji kwestionariusza.  
W tej części analiz ponownie uŜyto analizy konfirmacyjnej do sprawdzenia 
dopasowania dwóch modeli konkurencyjnych (modelu dwuczynnikowego i trój-
czynnikowego).  



KWESTIONARIUSZ KCO 

 

17 

Z przedstawionych w tabeli 3 danych wynika, Ŝe wskaźnik RMSEA osią- 
gnął wartość dopuszczalną jedynie dla czteroczynnikowego modelu teoretycz-
nego (0,08), wskaźniki GFI oraz AGFI przekraczały wartość 0,8; wskaźnik χ2 
jest istotnie najmniejszy dla wariantu czteroczynnikowego. Uzyskane rezul-
taty potwierdzają zatem najlepsze dopasowanie modelu czteroczynnikowego 
do zebranych danych. Gorszy stopień dopasowania testowanych modeli alter-
natywnych do danych występuje zarówno w przypadku modelu dwuczynniko-
wego („mistrzostwo – wykazanie się”; ∆χ2 = 454,78; ∆df = 5, p<0,001), jak  
i modelu trójczynnikowego (∆χ2 = 81,1; ∆df = 3, p<0,001). Zreplikowały się za-
tem wyniki dotyczące trafności czynnikowej metody uzyskane przez Elliota  
i McGregor (2001).  

 

Tabela 3.  
Wskaźniki dopasowania 20-pozycyjnej wersji kwestionariusza KCO do trzech 
konkurencyjnych modeli teoretycznych (próba B) 

Modele  
teoretyczne 

χ2 (df) RMSEA GFI AGFI ∆χ2 ∆df 

Czteroczynnikowy 549,78** (164) 0,080 0,871 0,835 – – 

Trójczynnikowy:  
Mistrzostwo /  
Wykazanie się /  
Unikanie 

630,88** (167) 0,089 0,851 0,812 81,1** 3 

Dwuczynnikowy: 
Mistrzostwo /  
Wykazanie się 

1004,56** (169) 0,133 0,745 0,683 454,78** 5 

**p<0,01 

 
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 4, wysokość ładunków czynniko-

wych poszczególnych pozycji dla ostatecznej 20-pozycyjnej wersji kwestiona-
riusza wydaje się zadowalająca. Wszystkie współczynniki lambda-x (Comple-
tely Standardized Solution) okazały się istotne statystycznie na poziomie 
p<0,001. 

 
Tabela 4.  

Ładunki czynnikowe (całkowicie standaryzowane lambda – X) poszczegól-

nych pozycji w ostatecznej 20-pozycyjnej wersji kwestionariusza (próba B) 

Mistrzostwo–DąŜenie 
(6 pozycji) 

Mistrzostwo– 
–Unikanie (5 pozycji) 

Wykazanie się– 
–DąŜenie (5 pozycji) 

Wykazanie się– 
–Unikanie (4 pozycje) 

Pozycja Λ Pozycja Λ Pozycja Λ Pozycja Λ 

2 
5 
9 

15 
16 
19 

0,64 
0,71 
0,75 
0,61 
0,66 
0,73 

3 
7 

11 
18 
20 

0,63 
0,69 
0,84 
0,44 
0,47 

1 
4 
8 

12 
14 

0,74 
0,62 
0,82 
0,80 
0,72 

6 
10 
13 
17 

0,53 
0,66 
0,58 
0,70 
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Podstawowe własno ści psychometryczne KCO 

Jak wskazują wyniki analiz rzetelności poszczególnych podskal narzędzia 
KCO wykonane w próbie A i B (tab. 5), wszystkie cztery podskale charaktery-
zują się zadowalającą rzetelnością mierzoną współczynnikami α Cronbacha. 
Relatywnie niŜsza rzetelność charakteryzuje dwie skale mierzące motywację 
ukierunkowaną na unikanie.  

 

Tabela 5.  
Wskaźniki rzetelności (α Cronbacha) czterech podskal KCO uzyskane w pró-
bie A i B 

Próba 
Mistrzostwo– 

–DąŜenie 
(6 pozycji) 

Mistrzostwo– 
–Unikanie 
(5 pozycji) 

Wykazanie się– 
–DąŜenie 
(5 pozycji) 

Wykazanie się– 
–Unikanie 
(4 pozycje) 

Próba A 0,81 0,74 0,85 0,75 

Próba B 0,83 0,75 0,85 0,71 

 

W tabeli 6 przedstawiono statystyki opisowe oraz interkorelacje między 
czterema podskalami kwestionariusza. Uzyskane statystyki opisowe wska-
zują, Ŝe pomiędzy wymiarami KCO występują znaczące interkorelacje. Wzo-
rzec interkorelacji jest podobny, ale nie identyczny ze wzorcem uzyskanym 
przez Elliota i McGregor (2001), bardzo bliski jest natomiast wzorcowi inter-
korelacji uzyskanemu w zrewidowanej wersji kwestionariusza AGQ-R (Elliot, 
Murayama, 2008). Relatywnie najwyŜsze wartości przyjmują dwie korelacje: 
skali Wykazanie się–Unikanie ze skalą Mistrzostwo–Unikanie (r = 0,55;  
w wersji amerykańskiej z 2001 roku, r = 0,36, w wersji zrewidowanej z 2008 
roku, r = 0,46) oraz skali Wykazanie się–Unikanie ze skalą Wykazanie się– 
–DąŜenie (r = 0,53; w wersji amerykańskiej z 2001 roku, r = 0,40, w wersji zre-
widowanej z 2008 roku, r = 0,68). Oznacza to, Ŝe w obydwu wypadkach wyniki 
z polskiej adaptacji nie odbiegają znacząco od amerykańskich pierwowzorów. 
Istotne, ale słabsze korelacje pojawiły się między pozostałymi podskalami 
KCO, co – poza jednym wyjątkiem – przypomina wyniki osiągnięte przez El-
liota i McGregor (2001). Niewielka róŜnica występuje jedynie w przypadku 
związku między podskalami: Mistrzostwo–DąŜenie i Wykazanie się–Unikanie. 
W wersji amerykańskiej związek ten był nieistotny statystycznie (w wersji  
z 2001 roku, r = -0,06, w wersji zrewidowanej z 2008 roku, r = 0,13), podczas 
gdy w przypadku narzędzia KCO występuje słaba korelacja (r = 0,32). Jedno-
cześnie warto zwrócić uwagę, Ŝe istotne związki, chociaŜ słabe, występują – 
zarówno w wersji polskiej, jak i w amerykańskiej – między podskalami Wyka-
zanie się–DąŜenie oraz Mistrzostwo–Unikanie. Autorzy wersji oryginalnej 
narzędzia nie podają teoretycznych wyjaśnień, dlaczego właśnie w tym przy-
padku pojawiają się słabe związki (Elliot, McGregor, 2001; Elliot, Murayama, 
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2008). Wzajemne słabe skorelowanie podskal moŜe sugerować, Ŝe wszystkie 
analizowane wymiary KCO mogą być w jakimś minimalnym stopniu „nasy-
cone” wspólnym czynnikiem „celowości” w działaniu, który róŜnicuje ludzi na 
uświadamiających sobie własne cele osiągnięć oraz takich, którzy są tego 
świadomi w mniejszym stopniu. ZłoŜoność materii dotyczącej celów osiągnięć 
(przyznają to Elliot i Murayama w artykule z 2008 r.) powoduje, Ŝe nie 
wszystkie oczekiwania teoretyczne znajdują jednoznaczne potwierdzenie em-
piryczne. 

 

Tabela 6.  
Statystyki opisowe oraz wartości interkorelacji dla czterech podskal KCO 
(próba B) 

Zmienne 
Zmienne M SD Skala 

1 2 3 4 

1. Mistrzostwo– 
–DąŜenie  

5,02 1,03 1-7 –    

2. Mistrzostwo– 
–Unikanie  

3,95 1,13 1-7 0,39** –   

3. Wykazanie się– 
–DąŜenie 

3,56 1,28 1-7 0,38** 0,30** –  

4. Wykazanie się– 
–Unikanie 

3,75 1,16 1-7 0,32** 0,55** 0,53** – 

**p<0,01 

 

ANALIZA TRAFNOŚCI KCO 

Konsekwencje określonych typów motywacji osiągnięć zostały zbadane i opi-
sane w kilku artykułach Elliota i współpracowników (Elliot, McGregor, 2001; 
Pekrun, Elliot, Maier, 2006). Oczywiście w prezentowanych tutaj badaniach 
walidacyjnych polskiej wersji KCO niemoŜliwe było zreplikowanie wszystkich 
osiągniętych w tym zakresie wyników. W związku z powyŜszym, poza zapre-
zentowaną juŜ szczegółową analizą trafności czynnikowej, zbadano wybrane 
aspekty trafności zbieŜnej i rozbieŜnej. W oparciu o czteroczynnikowy model 
celów związanych z osiągnięciami (Elliot, McGregor, 2001), w kilku niezaleŜ-
nych badaniach (z udziałem studentów i pracowników) sprawdzono, czy po-
szczególne rodzaje (wymiary) orientacji osiągnięć wchodzą w przewidziane  
w modelu związki.  
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Motywacja osi ągni ęć a przewidywanie sukcesu, 
doświadczanie skutków zdrowotnych  
oraz satysfakcja ze studiowania  

Zgodnie z czteroczynnikowym modelem celów związanych z osiągnięciami 
(Elliot, McGregor, 2001), cele wykazania się o kierunku dąŜeniowym są pozy-
tywnymi predyktorami, a cele wykazania się o kierunku unikania są – nega-
tywnymi predyktorami osiągnięć. Potwierdziły to kolejne badania na grupach 
studentów (Elliot, McGregor, 1999; Elliot, McGregor, 2001). W związku z tym 
przewidywano, Ŝe równieŜ w polskiej populacji pojawią się istotne zaleŜności 
między tymi dwoma rodzajami celów osiągnięć a oczekiwanymi ocenami  
w czasie sesji egzaminacyjnej (w grupie badanych studentów).  

W modelu celów związanych z osiągnięciami przyjmuje się, Ŝe cele o kie-
runku unikania związane są pozytywnie z dolegliwościami somatycznymi. 
Potwierdziły to badania Elliota i Sheldona (1998). Z kolei Elliot i McGregor 
(2001) stwierdzili, Ŝe cele wykazania się o kierunku unikania są pozytywnymi 
predyktorami liczby wizyt w ośrodkach zdrowia (które przyjęto za wskaźnik 
dolegliwości zdrowotnych). Cele mistrzostwa o kierunku dąŜenia natomiast 
okazały się negatywnymi predykatorami częstotliwości wizyt w ośrodkach 
zdrowia. Oczekiwano zatem, Ŝe cele wykazania się o kierunku unikania będą 
wiązać się pozytywnie z natęŜeniem dolegliwości somatycznych, natomiast 
cele mistrzostwa o kierunku dąŜenia będą związane negatywnie z natęŜeniem 
dolegliwości somatycznych.  

Według czteroczynnikowego modelu celów związanych z osiągnięciami 
(Elliot, McGregor, 2001), obydwa wymiary celów: mistrzostwa i wykazania się 
o kierunku unikania są pozytywnymi predyktorami emocji negatywnych (lęku 
i zmartwienia). W szczegółowej koncepcji związku motywacji osiągnięć z prze-
Ŝywanymi emocjami (Pekrun, Elliot, Maier, 2006) przewidywano, Ŝe dąŜenie 
do mistrzostwa jest pozytywnym predyktorem róŜnych specyficznych, pozy-
tywnych emocji związanych z osiagnięciami, np. odczucia przyjemności. Prze-
widywano takŜe, Ŝe cele wykazania się o kierunku dąŜenia będą związane  
z nadzieją i dumą, natomiast motywacja wykazania się o kierunku unikania 
będzie związana z występowaniem lęku, wstydu oraz poczucia beznadziejno-
ści. Badania przeprowadzone na studentach w duŜym stopniu potwierdziły te 
oczekiwania (Pekrun, Elliot, Maier, 2006) w odniesieniu do celów mistrzostwa 
o kierunku dąŜenia. W związku z powyŜszym przyjęliśmy, Ŝe wymiary polskiej 
adaptacji KCO powinny wchodzić w podobne związki ze zmiennymi. Przewi-
dywano, Ŝe dąŜenie do mistrzostwa będzie pozytywnym predyktorem satys-
fakcji ze studiowania (którą mierzono w grupie studentów). 
Zmienne i ich pomiar. Przewidywanie sukcesu na studiach mierzono za 
pomocą pytania: „Jakie wyniki przewiduje Pan/Pani z trzech najwaŜniejszych 
dla Pana/Pani przedmiotów w najbliŜszej sesji egzaminacyjnej?”, przy czym 
student określał nazwę przedmiotu, jego formę (wykład, ćwiczenia) oraz prze-
widywaną ocenę.  

Do pomiaru dolegliwości zdrowotnych wykorzystano skalę dystresu mie-
rzącą natęŜenie 15 symptomów psychosomatycznych, uŜywaną w Diagnozie 
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Społecznej (Czapiński, 2007). Rzetelność skali (α Cronbacha) wyniosła 0,86. 
Satysfakcja ze studiowania mierzona była za pomocą jednej pozycji („Jak 
Pan/Pani ocenia swoją satysfakcję ze studiowania?”, odpowiedzi zaznaczano 
na skali sześciostopniowej – od 1 do 6).  
Osoby badane. Badanie dotyczące związku między KCO a przewidywaniem 
sukcesu, dolegliwościami somatycznymi oraz satysfakcją ze studiowania prze-
prowadzono w grupie 152 studentów zaocznych róŜnych kierunków studiów 
(przeciętny wiek wynosił 25 lat, niespełna 50% respondentów stanowiły  
kobiety).  

Zgodnie z oczekiwaniami (Elliot, McGregor, 2001) dąŜenie do celów wyka-
zania się okazało się pozytywnym predyktorem przewidywanego sukcesu na 
sesji egzaminacyjnej (zob. tab. 7). Nie wystąpiła natomiast negatywna zaleŜ-
ność między celami wykazania się o kierunku unikania a przewidywaniami 
sukcesu. Być moŜe uzyskane rezultaty są związane z rodzajem zastosowanych 
w badaniu wskaźników sukcesu. W badaniach Elliota i McGregor analizowane 
bowiem były związki z realnymi, a nie przewidywanymi ocenami studentów. 
W celu wyjaśnienia uzyskanych rozbieŜności potrzebne są dalsze badania  
w tym zakresie. 

Uzyskane rezultaty dotyczące zaleŜności między celami osiągnięć a dole-
gliwościami somatycznymi zaprezentowano w tabeli 7. Wyniki częściowo re-
plikują się z rezultatami uzyskanymi przez Elliota i McGregora (2001). Warto 
zwrócić uwagę, Ŝe więcej dolegliwości zdrowotnych pojawia się nie tylko wraz 
ze wzrostem obydwu tendencji do unikania, ale takŜe wraz ze wzrostem dąŜe-
nia do wykazania się, przy czym ta ostatnia zaleŜność jest bardzo słaba (r = 
= 0,20). Charakterystyczny wydaje się fakt, Ŝe jedynie cele mistrzostwa o kie-
runku dąŜenia nie wiąŜą się z natęŜeniem dolegliwości somatycznych, wszyst-
kie pozostałe typy motywacji celów korelują słabo z występowaniem negatyw-
nych objawów somatycznych. Taki rozkład wyników odzwierciedla w większej 
mierze szczegółowe przewidywania koncepcji Elliota i McGregora (2001),  
a ogólna konkluzja jest podobna – cele mistrzostwa o kierunku dąŜenia nie 
mają negatywnych konsekwencji somatycznych, są więc względnie „najzdrow-
szym” wymiarem z czteroczynnikowego modelu celów osiągnięć. 

Przewidywanie, Ŝe nasilenie dąŜenie do mistrzostwa będzie pozytywnym 
predyktorem satysfakcji ze studiowania, okazały się zgodne z oczekiwaniami 
(Pekrun, Elliot, Maier, 2006). NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe bardzo słaba, 
chociaŜ istotna pozytywna zaleŜność pojawiła się równieŜ w przypadku celów 
wykazania się związanych z dąŜeniem. Ogólnie rzecz biorąc, motywacje oparte 
na dąŜeniu okazały się pozytywnie związane z satysfakcją ze studiowania,  
a motywacje oparte na unikaniu nie miały istotnych związków z satysfakcją. 
W przyszłych badaniach trafności naleŜałoby rozwaŜyć pomiar bardziej specy-
ficznych emocji (takŜe negatywnych), aby precyzyjnie zweryfikować afektywne 
konsekwencje modelu celów osiągnięć (Pekrun, Elliot, Maier, 2006). 
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Tabela 7.  
Wartości korelacji między czterema wymiarami kwestionariusza KCO a wystę-
powaniem dolegliwości somatycznych, satysfakcją ze studiowania oraz prze-
widywaniem sukcesu w czasie sesji egzaminacyjnej (próba 152 studentów) 

Zmienna 
Mistrzostwo– 

–DąŜenie 
Mistrzostwo– 

–Unikanie 
Wykazanie się– 

–DąŜenie 
Wykazanie się––

Unikanie 

Dolegliwości 
somatyczne 0,02** 0,35** 0,20** -0,32** 

Satysfakcja  
ze studiowania 0,40** 0,09** 0,21** -0,04** 

Przewidywanie 
sukcesu  
– egzamin 

0,17** 0,04** 0,31** -0,07** 

*p<0,05; **p<0,01 

Motywacja a status zawodowy 
oraz satysfakcja z pracy/ Ŝycia  

Na podstawie czteroczynnikowego modelu celów związanych z osiągnięciami 
(Elliot, McGregor, 2001), przewidywaliśmy, Ŝe cele wykazania się o kierunku 
dąŜeniowym będą pozytywnymi predyktorami, a cele wykazania się o kie-
runku unikania – negatywnymi predyktorami osiągnięć w przypadku ludzi 
pracujących zawodowo. Za „obiektywny”, w miarę prosty do ustalania wskaź-
nik osiągnięć w karierze zawodowej przyjęto pełnienie funkcji kierowniczej 
przez pracownika, gdyŜ wiąŜe się ono pozytywnie z wysokością zarobków, 
które – obok statusu zawodowego – są jednym z istotnych obiektywnych 
wskaźników sukcesu zawodowego (Barrick, Mount, 1991). W związku z po-
wyŜszym w grupie pracowników róŜnych firm, sprawdzaliśmy, czy pełnienie 
funkcji kierowniczej wiąŜe się z większym nasileniem celów wykazania się  
o kierunku dąŜenia oraz niŜszym natęŜeniem celów wykazania się o kierunku 
unikania.  

Zgodnie z modelem celów związanych z osiągnięciami (Pekrun, Elliot, 
Maier, 2006) cele mistrzostwa (dąŜenie) oraz wykazania się (dąŜenie) zwią-
zane są z przeŜywaniem emocji pozytywnych. Oczekiwaliśmy zatem, Ŝe dąŜe-
nie do mistrzostwa będzie pozytywnym predyktorem satysfakcji z pracy oraz  
z Ŝycia. 
Zmienne i ich pomiar. W przypadku badanych pracowników wskaźnikiem 
osiągnięć w karierze zawodowej była twierdząca odpowiedź na pytanie o peł-
nienie funkcji kierowniczej. 

Do pomiaru satysfakcji z pracy wykorzystano polską adaptację metody 
opracowanej przez Bettencourt, Gwinner i Meuer (2001 – za: Wołowska, 
2002). Ogólny wskaźnik satysfakcji z pracy składał się z ośmiu satysfakcji 
cząstkowych: z pewności zatrudnienia, korzyści, jakie daje praca, z osobistego 
rozwoju, ludzi, dokonań, ze wsparcia ze strony zwierzchnika, z niezaleŜności  
w myśleniu i działaniu oraz wynagrodzenia. 
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Do oceny ogólnej satysfakcji z Ŝycia uŜyto dziewięć pozycji dotyczących 
wybranych aspektów Ŝycia z narzędzia wykorzystywanego w badaniach ma-
krospołecznych Czapińskiego (1993). Rzetelność wskaźnika – uśrednionej 
oceny róŜnych aspektów satysfakcji z Ŝycia (α Cronbacha) wyniosła 0,76. 
Ogólny wskaźnik satysfakcji z Ŝycia składał się z dziewięciu satysfakcji cząst-
kowych: z siebie, ze stosunków z najbliŜszą rodziną, z sytuacji finansowej, ze 
stosunków z kolegami, ze stanu zdrowia, z sytuacji w kraju, z perspektyw na 
przyszłość, z osiągnięć Ŝyciowych oraz ze sposobu spędzania wolnego czasu. 
Osoby badane. Związek KCO z satysfakcją z pracy i Ŝycia oraz pełnieniem 
funkcji kierowniczej sprawdzano w grupie 267 pracowników róŜnych firm 
(przeciętny wiek wynosił niespełna 35 lat, 67% badanej próby stanowiły  
kobiety).  

Przewidywania dotyczące związku między celami osiągnięć a pełnieniem 
funkcji kierowniczej potwierdziły się częściowo. Jak ilustrują dane zawarte  
w tabeli 8, zgodnie z oczekiwaniami okazało się, Ŝe funkcja pełniona w miejscu 
pracy ma istotny związek z nasileniem dąŜenia do wykazania się. Efekt peł-
nionej funkcji był umiarkowanie silny (d Cohena wynosi 0,61). Jednocześnie 
jednak nie wystąpił (analogicznie jak w przypadku omawianej poprzednio 
grupy studenckiej) oczekiwany efekt w przypadku wykazania się związanego  
z unikaniem. MoŜna przypuszczać, Ŝe wątpliwości budzi przyjęty wskaźnik 
sukcesu zawodowego – nie we wszystkich grupach zawodowych pełnienie 
funkcji kierowniczej musi być jednoznacznie postrzegane jako przejaw suk-
cesu zawodowego, np. w grupie pracowników, którzy głównie awansują pozio-
mo, tzn. przez rozwój posiadanych umiejętności i poszerzenie zakresu wykony-
wanej pracy. Jednocześnie warto zauwaŜyć, Ŝe znalezienie wspólnego sposobu 
pomiaru sukcesu zawodowego (poziomu wykonania) w róŜnych grupach zawo-
dowych nie jest sprawą prostą (JarmuŜ, 2000). W przyszłości naleŜałoby prze-
prowadzić dalsze badania przy uŜyciu bardziej wyrafinowanych wskaźników, 
być moŜe adekwatnych dla róŜnych grup zawodowych. 

 

Tabela 8.  
Wartości średnie uzyskane w czterech podskalach KCO w grupie kierow- 
ników i pracowników niepełniących funkcji kierowniczej (próba 267  
pracowników) 

Podskale KCO 
Szeregowi 
pracownicy  

N1 = 187 

Kierownicy  
N2 = 77 

t Studenta 

Mistrzostwo–DąŜenie 5,51 5,45 0,52 

Mistrzostwo–Unikanie  3,89 3,83 0,40 

Wykazanie się–DąŜenie 3,87 4,57   -4,55** 

Wykazanie się–Unikanie  4,13 4,01 0,75 

**p<0,01 
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Wyniki dotyczące związków między celami osiągnięć a satysfakcją z Ŝycia  
i satysfakcją z pracy zaprezentowano w tabeli 9. Oczekiwania potwierdziły się 
w odniesieniu do satysfakcji z pracy, gdyŜ jedynie dąŜenie do mistrzostwa 
wiązało się pozytywnie z tym typem satysfakcji. Natomiast w odniesieniu do 
satysfakcji z Ŝycia przewidywania potwierdziły się jedynie częściowo, ponie-
waŜ obydwa rodzaje motywacji opartych na dąŜeniu wiązały się pozytywnie  
z natęŜeniem satysfakcji z Ŝycia, a cele mistrzostwa o kierunku unikania kore-
lowały ujemnie z satysfakcją z Ŝycia. Warto zauwaŜyć, Ŝe wszystkie omawiane 
związki są bardzo słabe (wszystkie poniŜej 0,2). Wydaje się, Ŝe konieczne są 
dalsze badania dotyczące emocjonalnych konsekwencji motywacji osiągnięć na 
próbach ludzi aktywnych zawodowo. NaleŜy przypuszczać, Ŝe replikacja wielu 
wyników badań, przeprowadzonych do tej pory jedynie na próbach studenc-
kich (np. Pekrun, Elliot, Maier, 2006), pozwoli potwierdzić uniwersalność te-
stowanych modeli teoretycznych motywacji osiągnięć.  

 

Tabela 9.  
Wartości korelacji między czterema wymiarami kwestionariusza KCO a saty-

sfakcją z pracy i Ŝycia (próba 267 pracowników) 

Zmienne 
Mistrzostwo– 

–DąŜenie 
Mistrzostwo– 

–Unikanie 
Wykazanie się– 

–DąŜenie 
Wykazanie się– 

–Unikanie 

Satysfakcja  
z pracy 

0,19** -0,08** 0,04** -0,06 

Satysfakcja  
z Ŝycia 

0,12** -0,19** 0,19** -0,07 

*p<0,05; **p<0,01 

 

* 

Zmienną motywacji osiągnięć uznaje się za najwaŜniejsze (poza ogólnymi 
zdolnościami intelektualnymi) źródło wariancji dla osiągnięć zawodowych 
(Atkinson, 1978; Schuler i in., 2004; Schuler, 1992 – za: Klinkosz, Sękow- 
ski, 2006). Często bywa tak, Ŝe ludzie w róŜnych obszarach swej działalności  
(w szkole, sporcie, pracy zawodowej) funkcjonują poniŜej swych obiektywnych 
moŜliwości. ZwaŜywszy na fakt, Ŝe problem ten dotyczy od 15 do 50% ludzi 
(Gallagher, 1985 – za: Łukaszewski, Doliński, 2003), w praktyce psychologicz-
nej potrzebne jest rzetelne i trafne narzędzie pozwalające mierzyć nasilenie 
róŜnych rodzajów motywacji osiągnięć. Na podstawie czteroczynnikowego mo-
delu motywacji osiągnięć Elliota i McGregora (2001) opracowaliśmy zaprezen-
towany w niniejszym artykule Kwestionariusz Celów związanych z Osiągnię-
ciami. Stanowi on nową propozycję narzędzia diagnozującego nasilenie czte-
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rech typów motywacji osiągnięć. Co więcej, w odróŜnieniu od oryginalnej ame-
rykańskiej wersji, która przeznaczona jest do pomiaru motywacji jedynie  
u studentów, KCO opracowano w dwóch wersjach – dla studentów i pracowni-
ków, narzędzie umoŜliwia więc pomiar celów osiągnięć w obu populacjach za-
leŜnie od potrzeb badacza vs psychologa diagnosty. Warto zaznaczyć, Ŝe z me-
todologicznego punktu widzenia kwestionariusz jest raczej parafrazą kwestio-
nariusza Elliota i McGregor niŜ dokładną jego transkrypcją (Brzeziński, 
1996), gdyŜ do ostatecznej wersji narzędzia weszło 11 z 12 oryginalnych pozy-
cji oraz dziewięć pozycji przygotowanych w czasie tworzenia kwestionariusza.  

Przeprowadzone wyniki analiz konfirmacyjnych oraz rzetelności potwier-
dziły, Ŝe kwestionariusz KCO, składający się z 20 pozycji, spełnia wymagania 
dotyczące trafności czynnikowej i rzetelności. Co istotne, wskaźniki rzetelności 
przyjmowały podobne wartości w dwóch wylosowanych próbach (próba A i B). 
Jak przekonują wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej, w czasie tworze-
nia kwestionariusza uzyskano przyzwoite dopasowanie zebranych danych 
empirycznych do czteroczynnikowego modelu teoretycznego, będącego pod-
stawą konstrukcji narzędzia. Parametry psychometryczne nie są co prawda 
tak dobre, jak w pierwowzorze amerykańskim, jednak spełniają podstawowe 
wymagania metodologiczne. Wskaźnik RMSEA (wynoszący 0,08) oraz wskaź-
niki rzetelności (w przedziale 0,71-0,85) mieszczą się w ogólnie przyjętych 
normach (Konarski, 2009; Hornowska, 2001). Pozwala to z duŜym prawdopo-
dobieństwem przypuszczać, Ŝe metoda okaŜe się przydatnym narzędziem ba-
dawczym i diagnostycznym.  

Jednocześnie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe uzyskane rezultaty stanowią przyczy-
nek do kontynuacji badań nad psychometrycznymi właściwościami kwestiona-
riusza w polskiej populacji. W dalszych badaniach naleŜy sprawdzić między 
innymi, czy róŜnica między badaniami polskimi i amerykańskimi w zakresie 
znaczącego związku między skalami Mistrzostwo–DąŜenie i Wykazanie się– 
–Unikanie w badaniach polskich wynika ze specyfiki badanej próby czy teŜ 
jest charakterystyczna dla polskiej populacji. 

Wyniki dotyczące trafności kwestionariusza naleŜy traktować jako począ-
tek dalszego procesu ukierunkowanego na wieloaspektowe potwierdzenie 
trafności teoretycznej narzędzia. Z zaprezentowanych analiz wynika, Ŝe gene-
ralnie potwierdzają się wyniki badań trafności przeprowadzonych przez El-
liota i McGregor (2001). W dalszych pracach nad weryfikacją trafności teore-
tycznej KCO konieczne jest uwzględnienie badań podłuŜnych, które pozwoli-
łyby potwierdzić trafność prognostyczną KCO. Szczególnie istotne z teoretycz-
nego punktu widzenia wydaje się takŜe potwierdzenie róŜnic między dwoma 
typami unikania: związanego z mistrzostwem i wykazaniem się. Z dotychcza-
sowych badań amerykańskich wynika (Elliot, McGregor, 2001), Ŝe przyczyny  
i konsekwencje obydwu typów motywacji osiągnięć opartych na unikaniu 
róŜnią się. 
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