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WARTO CI OSOBISTE
TŁUMACZ CE ORIENTACJ MATERIALISTYCZN
JEDNOSTKI
Celem badania było przeanalizowanie zwi zku mi dzy warto ciami osobistymi i orientacj materialistyczn jednostki. Przebadano 252 osoby, 109 m czyzn i 143 kobiety, z wykształceniem rednim
i wy szym, w wieku od 24 do 46 lat. Metodami, jakimi si posłu ono, były: Skala Orientacji Materialistycznej, inspirowana koncepcj M. L. Richins, S. Dawson, i Skala Warto ci M. Rokeacha
(w adaptacji P. Brzozowskiego). Przeprowadzono analiz regresji wielokrotnej, metod krokow .
Stwierdzono, e warto ci osobiste wi
si z orientacj materialistyczn i tłumacz j w 29%.
Orientacja materialistyczna wi e si pozytywnie z „dostatnim yciem”, a negatywnie z „m droci ”, „równowag wewn trzn ” i warto ci „kochaj cy”. Okre lono tak e warto ci, które tłumaczyły orientacj materialistyczn w analizowanych grupach płci i wieku. Analiza regresji wielokrotnej dla grup płciowych wykazała, e warto ci wyja niały orientacj materialistyczn w 34% u kobiet i 21% u m czyzn. U kobiet orientacja materialistyczna wi e si z „m dro ci ” i „równowag
wewn trzn ”, podczas gdy u m czyzn nie ma ona zwi zku z tymi warto ciami. Analiza regresji
wielokrotnej w dwóch grupach wiekowych wykazała, e warto ci wyja niały orientacj materialistyczn w 31% w grupie 24-35 lat i w 34% w grupie 36-46 lat. Dodatkowo w grupie wiekowej
24-35 lat orientacja materialistyczna wi e si pozytywnie z „pokojem na wiecie”, szcz ciem”
oraz z warto ci „o szerokich horyzontach”, a w grupie 36-46 lat – z „ yciem pełnym wra e ”
i warto ci „ambitny”. Zaobserwowano, e inne warto ci instrumentalne wi zały si z orientacj
materialistyczn w grupie kobiet i m czyzn oraz osób w wieku 24-35 i 36-46 lat.
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Cz
badaczy opisuje materializm jako warto zajmuj c centralne miejsce
w systemie warto ci osoby (personal values materialism). Materializm odzwierciedla przekonania na temat istotnego znaczenia posiadania dóbr materialnych
w osi ganiu sukcesu i szcz cia w yciu (Richins, Dawson, 1992; Richins, Rudmin, 1994). W motywacyjnej teorii szcz cia, nawi zuj cej do teorii autodeterminacji R. M. Ryana, wyró nia si dwa rodzaje motywacji – wewn trzn i zewn trzn – w d eniu do satysfakcji i zadowolenia z ycia (Ryan, Deci – za: Czapi ski, 2004, s. 79). Motywacja zewn trzna dotyczy czerpania zadowolenia z pieni dzy, dóbr materialnych i władzy, a motywacja wewn trzna poszukiwania gratyfikacji w zaspokajaniu uniwersalnych potrzeb psychicznych, np. samorealizacji,
afiliacji i słu enia innym. Motywacj zewn trzn charakteryzuj si materiali ci,
którzy uwa aj , e bogactwo materialne jest głównym warunkiem udanego ycia.
Jak wynika z bada , ukierunkowanie materialistyczne mo e mie negatywne
skutki dla dobrostanu i satysfakcji z ycia zarówno jednostki, jak i społecze stwa.
Zaobserwowano, e materiali ci s mniej szcz liwi w porównaniu z niematerialistami. Osoby m j ce wysokie aspiracje finansowe i d ce do zamo no ci maj
obni ony poziom satysfakcji z ycia w porównaniu z osobami nastawionymi na
samorealizacj i słu enie innym (Kasser, Ryan, 1996). Z obserwacji psychologów
wynika, e pa stwa yj ce w dobrobycie materialnym maj do czynienia z epidemi depresji w ród młodych ludzi (Seligman, 2004). Ponadto stwierdzono, e
orientacja materialistyczna w społecze stwie wi e si z trwonieniem spu cizny
kulturowej, spadkiem znaczenia tradycyjnych warto ci religijnych i obni eniem
odpowiedzialno ci obywatelskiej (Schudson, 1991). Badacze staraj si dociec, jakie
s przyczyny kojarzenia dobrego ycia z zamo no ci i dobrobytem materialnym.
W badaniach przeprowadzonych głównie na próbach ameryka skich ustalono, e ukierunkowanie materialistyczne wi e si pozytywnie z poszukiwaniem
bezpiecze stwa finansowego, sukcesów finansowych, z warto ci hedonizmu
i potrzeb władzy, a negatywnie – z d eniem do ciepłych relacji z innymi, warto ci rodziny i religii (Burroughs, Rindfleisch, 2002; Keng i in., 2000; Richins,
Dawson, 1992; Schmuck, Kasser, Ryan, 2000). Na tej podstawie mo na przypuszcza , e warto ci osobiste, jakimi człowiek kieruje si w yciu, s istotnym
ródłem jego ukierunkowania materialistycznego. Mimo du ego znaczenia niniejszego problemu liczba publikacji na temat zwi zku materializmu z innymi wa nymi dla osoby warto ciami jest znikoma.
Cel, który zrealizowano w prezentowanym badaniu, była analiza zwi zku
ukierunkowania materialistycznego z warto ciami osobistymi jednostki. Pierw-
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szym pytaniem, jakie postawiono, było: Jakie warto ci osobiste i w jaki sposób
wi
si z orientacj materialistyczn jednostki? Ponadto, bior c pod uwag to,
e proces socjalizacji kobiet i m czyzn przebiega inaczej (Bem, 2000), a ukierunkowanie materialistyczne mo e by wynikiem procesu socjalizacji jednostki
(Inglehart, 1990), postawiono drugie pytanie: Jakie warto ci osobiste wi
si
z orientacj materialistyczn u kobiet, a jakie u m czyzn? Zwa ywszy, e preferowane funkcje, dla których posiada si dobra, mog by inne w zale no ci od
wieku (Górnik-Durose 2002), postawiono trzecie pytanie: Jakie warto ci osobiste
wi
si z orientacj materialistyczn w dwóch badanych grupach wiekowych,
tj. 24-35 i 36-46 lat?
Za Richins i Dawson (1992) przyj to, e orientacj materialistyczn odzwierciedla ł czenie przez człowieka nabywania i posiadania dóbr ze szcz ciem i odnoszeniem sukcesu w yciu. Badanie warto ci oparto na koncepcji Rokeacha
(1973).

I. CHARAKTERYSTYKI TŁUMACZ CE
ORIENTACJ MATERIALISTYCZN JEDNOSTKI
– PRZEGL D BADA

Na podstawie przeprowadzonych przez poprzedników bada stwierdzono, e
wysoki materializm jednostki wi e si z jej wygórowanymi oczekiwaniami dotycz cymi stanu posiadania, z wysokim konformizmem i podatno ci na wpływy
grupy zwi zane ze stanem posiadania (Micken, 1993; Schroeder, Dugal – za:
Graham, 1999). Zaobserwowano równie , e wysoka ocena materializmu jako
warto ci wi e si z wy sz wiadomo ci statusu i pozycji społecznej jednostki
(Chiagouris, Mitchell, 1997; Richins, Dawson, 1992; Richins, 1991) oraz e osoby wysoko oceniaj ce materializm jako warto przywi zuj szczególn wag do
trzech funkcji posiadanych przez siebie dóbr: presti owej, interpersonalnej i zabezpieczaj cej (Górnik-Durose, 2002). Zauwa ono, e materializm przejawia si
w kupowaniu produktów drogich i presti owych marek szczególnie wtedy, gdy
zakup dotyczy towarów wyrazistych społecznie, tj. widocznych dla innych (Fournier, Richins, 1991). Analiza zwi zku Skali Warto ci Społecznych Kahle’a (LOV
– List of Values – por. Kahle, Beaty, Homer, 1996) z materializmem jako wartoci wykazała, e osoby nastawione materialistycznie przywi zuj du wag do
bezpiecze stwa finansowego, a mał do ciepłych relacji z innymi (Keng i in.,
2000; Richins, Dawson, 1992). Poza tym zaobserwowano, e materiali ci, bar-
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dziej ni niemateriali ci, wi
bezpiecze stwo finansowe z sukcesem odniesionym w yciu i w wi kszym stopniu kojarz samorealizacj z osi ganiem bezpiecze stwa finansowego i wolno ci ni takich celów yciowych, jak rodzina czy
rozwój zawodowy (Keng i in., 2000). W kolejnych badaniach stwierdzono, e
materializm wi e si negatywnie z konformizmem, uniwersalizmem i yczliwoci (mierzonymi Skal Warto ci S. Schwartza) oraz orientacj na warto ci kolektywistyczne, tj. rodzin i religi (Burroughs, Rindfleisch, 2002). W tych samych
badaniach, na podstawie analizy skalowania wielowymiarowego wykazano, e
materializm jako warto lokuje si blisko warto ci: hedonizmu, władzy i podwy szania własnej warto ci oraz w opozycji do warto ci: transcendencji siebie,
uniwersalizmu i yczliwo ci. Zaobserwowano równie , e materializm w wi kszym stopniu wi e si z potrzeb posiadania władzy nad innymi (daj c mo liwo panowania i kontroli nad innymi) ni z hedonizmem oraz e materializm
wi e si ze wzrastaj cym konfliktem wewn trznym i stresem u osób, które jednocze nie maj wysoki poziom ukierunkowania na warto ci kolektywistyczne
(Burroughs, Rindfleisch, 2002). Przytoczone tu wnioski stanowiły bezpo redni
inspiracj do przeprowadzenia prezentowanego badania.

II. METODA BADANIA

Na podstawie motywacyjnych teorii szcz cia (Czapi ski, 2004) mo na wywnioskowa , e człowiek d y do osi gania szcz cia poprzez realizacj celów
zewn trznych w yciu, np. pieni dzy, władzy, lub wewn trznych, np. ciepłych
relacji z innymi, słu enia innym. Przeprowadzone na innych próbach badania
ukazały, e orientacja materialistyczna koreluje pozytywnie z „komfortem materialnym”, „bezpiecze stwem finansowym”, „hedonizmem” i „władz ”, natomiast
negatywnie – z warto ciami „ciepłe relacje z innymi”, „rodzina”, „religia” (Burroughs, Rindfleisch, 2002; Keng i in., 2000; Richins, Dawson, 1992; Schmuck,
Kasser, Ryan, 2000). Co wi cej, jednoczesne ukierunkowanie materialistyczne
i na warto ci kolektywistyczne rodzi konflikt wewn trzny i brak satysfakcji
w yciu (por. Burroughs, Rindfleisch, 2002).
Zmienn obja nian w tym badaniu była orientacja materialistyczna, a zmiennymi obja niaj cymi – warto ci preferowane przez badane osoby. Opieraj c si
na przedstawionych wy ej uzasadnieniach teoretycznych i doniesieniach z bada ,
postawiono nast puj ce hipotezy badawcze:
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H.1. Warto ci „dostatnie ycie”, „przyjemno ”, „uznanie społeczne”, „ ycie
pełne wra e ” wi
si pozytywnie z orientacj materialistyczn .
H.2. Warto ci „m dro ”, „równowaga wewn trzna”, „prawdziwa przyja ”,
„zbawienie”, „kochaj cy” wi
si negatywnie z orientacj materialistyczn .
W procesie socjalizacji dziewcz t i chłopców zwraca si uwag na inne wzorce zachowa . W przypadku chłopców kształtuje si niezale no , osi gni cia,
skuteczno , samowystarczalno , natomiast w przypadku dziewcz t – umiej tno ci społeczne, interpersonalne i bezpiecznego ulokowania si w yciu (Lunt,
Livingstone – za: Górnik-Durose, 2002). Dlatego zało ono, e inne warto ci instrumentalne, tj. warto ci odnosz ce si do sposobu realizacji celów, b d si
wi za si z orientacj materialistyczn u kobiet i u m czyzn.
Wraz z wiekiem dobra zmieniaj swoje funkcje dla jednostki – z funkcji instrumentalnych na symboliczne (Górnik-Durose, 2002). Zaobserwowano równie ,
e zmianie ulegaj czynniki kojarzone z „dobrym yciem”. Wzrasta znaczenie
umiej tno ci kontroli otoczenia i autonomii, a spada jasno celu ycia i potrzeba
rozwoju osobistego (Ryff, Keyes, 1995). Badana grupa osób obejmuje dwa okresy rozwojowe: okres wczesnej dorosło ci, tj. 25-35 lat, oraz okres redniej dorosło ci, tj. 36-46 lat (Brzezi ska, 2000). W okresie wczesnej dorosło ci zadaniem
jednostki jest ustanowienie silnych przyja ni, wspólnoty z drug osob , w okresie
redniej dorosło ci – produktywno w pracy, utrzymywanie odpowiedniego poziomu ekonomicznego i dbało o młodsze pokolenie.
Ze wzgl du na specyfik zada rozwojowych zało ono, e inne warto ci instrumentalne, tj. przekonania na temat sposobów realizacji celów, b d wi za si
z orientacj materialistyczn w wyró nionych grupach wiekowych.
Grupa badana. Przebadano 252 osoby, 109 m czyzn i 143 kobiety, w wieku od 24 do 46 lat, w tym 151 osób z wykształceniem rednim i 101 z wy szym.
Zmiennymi, które kontrolowano, aby badana grupa była wzgl dnie jednorodna,
były: wiek, poziom wykształcenia i niezale no finansowa badanych. Zaobserwowano, e wraz z wiekiem posiadanie zmienia swoje funkcje. St d wzi to pod
uwag dwie grupy wiekowe – 24-35 lat i 36-46 lat – przypadaj ce na okres dorosło ci. Sytuacja ekonomiczna osób i miejsce pochodzenia mo e ró nicowa postrzeganie posiadania dóbr (Górnik-Durose, 2002). Wykształcenie cz sto ł czy
si z poziomem wynagrodzenia. Niskie wynagrodzenie mo e si wi za z materializmem wynikaj cym z deprywacji podstawowych potrzeb (Inglehart, 1990).
Dlatego wzi to pod uwag osoby z wykształceniem rednim i wy szym; były one
niezale ne finansowo, samodzielnie podejmowały decyzje finansowe i nabywcze.
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Procedura badania. Prezentowane badanie stanowiło cz
bada z zakresu
psychologii konsumenta. Badanie prowadzono indywidualne z ka d z badanych
osób. Spotkania z badanymi odbywały si w kilku sesjach. Pierwsze sesje były
po wi cone ledzeniu zakupów wybranych kategorii produktów okre lonych marek. Na ostatnim spotkaniu badani otrzymywali do wypełnienia kwestionariusze
mierz ce wybrane postawy nabywców, Skal Warto ci Miltona Rokeacha oraz
Skal Orientacji Materialistycznej, skonstruowan na potrzeby niniejszych bada .
Do pomiaru warto ci osobistych posłu ono si Skal Warto ci Ostatecznych
i Instrumentalnych M. Rokeacha, w adaptacji P. Brzozowskiego (1989/1996). Za
pomoc Skali Warto ci zbadano warto ci ostateczne, tj. przekonania na temat
najwa niejszych celów yciowych, i warto ci instrumentalne, tj. przekonania na
temat sposobów realizacji celów yciowych.
Wypełniaj c Skal Warto ci Rokeacha, badani oceniali (od „1” – najwa niejsza do „18” – najmniej wa na), jak wa ne s dla nich dwie niezale ne grupy warto ci: ostatecznych i instrumentalnych. Dokładny opis skali oraz jej parametry
psychometryczne s podane w polskim podr czniku do metody (Brzozowski,
1989/1996). Na Skali Orientacji Materialistycznej badani zaznaczali swoje odpowiedzi, posługuj c si 5-stopniow skal , gdzie „1” oznaczało „w ogóle nie zgadzam si z tym stwierdzeniem”, a „5” – „wła nie tak my l ”.

III. SKALA ORIENTACJI MATERIALISTYCZNEJ (SOM)

Podstawa teoretyczna narz dzia, zgodno i spójno wewn trzna. Koncepcja materializmu Richins i Dawson (1992) stanowiła teoretyczn podstaw
narz dzia badawczego skonstruowanego do pomiaru orientacji materialistycznej
osób w tym badaniu. Zgodnie z t koncepcj przyj to, e orientacja materialistyczna polega na koncentracji jednostki na nabywaniu dóbr i ł czeniu nabywania
i stanu posiadania ze szcz ciem i sukcesami odnoszonymi w yciu. Stwierdzenia
Skali Orientacji Materialistycznej inspirowane były Skal Warto ci Materialnych
(Material Values Scale) Richins, Dawson (1992). Dwie skale, słu ce do pomiaru
materializmu, dost pne w j zyku polskim, s rozbudowane – zawieraj 18 i 20
itemów (Górnik-Durose, 2002). Skala zastosowana w tym badaniu jest krótsz
wersj Skali Warto ci Materialnych, co przy prowadzeniu serii testów pozwala
w pewnym stopniu kontrolowa domniemania badanych osób dotycz ce celu badania i udzielanie zgodnych z nimi odpowiedzi, skraca czas badania i zmniejsza
liczb arkuszy, jakie ma wypełnia badany (por. Richins, 2004). Poni ej zostały
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przedstawione analizy statystyczne wskazuj ce na to, e u yte w badaniu narz dzie spełnia podstawowe wymogi metodologiczne.
Zastosowana w badaniu Skala Orientacji Materialistycznej zawierała dziewi stwierdze . W pierwszej fazie konstrukcji skali poproszono s dziów kompetentnych o ocen dziewi ciu stwierdze przygotowanych na podstawie Skali Warto ci Materialnych Richins i Dawsona (1992). Analiza zgodno ci ocen s dziów
W Kendalla wyniosła 0,85.
Po przeprowadzeniu badania, na próbie licz cej 252 osoby, 141 kobiet i 111
m czyzn w wieku 25-46 lat, aby wst pnie okre li liczb i rodzaj wymiarów
orientacji materialistycznej, przeprowadzono eksploracyjn analiz czynnikow
(metod głównych składowych) (por. Król, Wieczorkowska, 2004). Dwa pierwsze czynniki otrzymały warto ci własne dla głównych składowych powy ej jednego, tj. czynnik 1 – 4,08, czynnik 2 – 1,05. Nast pnie przeanalizowano graficzne
kryterium interpretacji warto ci własnych (wykres osypiska). Na podstawie tego
kryterium okazało si , e najwła ciwszym rozwi zaniem jest rozwi zanie jednoczynnikowe. Bior c pod uwag przyj te rozwi zanie jednoczynnikowe, zastosowano rotacj quartimax. Ta metoda rotacji minimalizuje liczb czynników i ułatwia interpretacj stwierdze w kontek cie czynnika. W ten sposób, posługuj c
si metod rotacji Quartimax, analizowano wielko ci ładunków czynnikowych
poszczególnych stwierdze i eliminowano te stwierdzenia, które ze wzgl dów
tre ciowych zniekształcały jednorodn struktur czynnika i których ładunki były
niskie (poni ej 0,5). Na podstawie wielko ci ładunków czynnikowych poszczególnych stwierdze zredukowano liczb stwierdze z dziewi ciu do pi ciu. Na
tych pi ciu stwierdzeniach przeprowadzono ostateczn analiz głównych składowych. Wyodr bniony czynnik tłumaczył 54,8% wariancji całkowitej (zob. tab. 1).
Tre stwierdze otrzymanego czynnika dotyczy ł czenia posiadania i dobrobytu materialnego z sukcesem yciowym i szcz ciem (tab. 1). Aby oszacowa
rzetelno
tak przygotowanej skali, przeprowadzono analiz α Cronbacha
(α = 0,79).
Nast pnym krokiem było zbadanie kolejnej grupy osób i przeprowadzenie
analizy konfimacyjnej. Procedura ta miała na celu okre lenie dobroci dopasowania wyodr bnionego w eksploracyjnej analizie czynnikowej jednoczynnikowego
modelu orientacji materialistycznej. Próba składała si z 482 osób, 293 kobiet
i 189 m czyzn, w wieku 20-50 lat, z wykształceniem rednim i wy szym.
Sprawdzono model jednoczynnikowy dla pi ciu stwierdze .
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Tab. 1. Skala Orientacji Materialistycznej
– analizy czynnikowe, eksploracyjne i konfirmacyjne

Stwierdzenia

Grupa 1
Analiza eksploracyjna
(model jednoczynnikowy)
N = 252

Grupa 2
Analiza konfirmacyjna
(model jednoczynnikowy)
N = 482

ładunki czynnikowe

warto
parametru

warto
t Studenta

Uwa am, e szcz cie wi e si
z yciem w luksusie, posiadaniem
wielu dóbr

0,78

-0,65

10,8

Zamo no materialna jest
wyznacznikiem sukcesu yciowego

0,77

-0,67

10,5

Jednym z elementów sukcesu yciowego jest to, co człowiek posiada

0,77

-0,90

13,7

Rzeczy, które mam mówi o tym,
jak mi idzie w yciu

0,69

-0,84

14,5

Uwa am, e posiadanie wielo ci dóbr
nie zwi ksza poczucia szcz cia w
yciu

0,68

-0,29

-4,7

% wariancji tłumaczonej przez
czynnik
χ2
df
RMSEA
RMR
SRMR
GFI
AGFI
α Cronbacha

56,80 %
–
–
–
–
–
–
–
0,79

–
12,8; p<0,03
5
0,06
0,05
0,04
0,99
0,97
0,70

Warto testu ² była istotna statystycznie ( ²(5) = 12,8; p<0,03). Według teoretyków analizy konfirmacyjnej mo e to by zwi zane z liczebno ci grupy. Twierdz oni, e przy du ych próbach ² mo e osi ga istotne warto ci (por. Zakrzewska, 2004). Warto ci pozostałych wska ników ogólnego dopasowania wskazuj
na dobre dopasowanie testowanego jednoczynnikowego modelu orientacji materialistycznej: wielko przybli onego bł du wariancji – RMSEA = 0,06, wielko
wariancji resztkowej – RMR = 0,05, standardowa wielko wariancji resztkowej
– SRMR = 0,04, wielko wska nika zgodno ci – GFI = 0,99 i wyrównanego
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wska nika zgodno ci – AGFI = 0,97. Pozostałe wska niki, tj. ładunki ka dego ze
stwierdze na poszczególne czynniki, mie ciły si w przedziale 0,30 – 0,90;
warto ci t dla ładunków były istotne, tj. mie ciły si w przedziale t = 5-14 (por.
tab. 1). Na stwierdzeniach testowanego jednoczynnikowego modelu orientacji
materialistycznej przeprowadzono analiz α Cronbacha. Warto α Cronbacha
była istotna (α = 0,70). Mo na stwierdzi , e tak przygotowana Skala Orientacji
Materialistycznej spełniała podstawowe wymogi metodologiczne, a zatem mo na
było j zastosowa w analizie przedstawionego problemu badawczego.

IV. WYNIKI

W celu zbadania, jakie warto ci osobiste tłumacz orientacj materialistyczn
jednostki, zastosowano analiz regresji wielokrotnej. Odpowiedzi badanych dotycz ce warto ci przekodowano tak, aby warto ci bardziej cenione przez badanych
uzyskiwały wy sze rangi, a mniej cenione – odpowiednio ni sze rangi (1 = 18,
2 = 17, 3 = 16, ..., 18 = 1). Zabieg ten umo liwiał kontrol znaku współczynników analizy regresji, tj. korelacje dodatnie oznaczały, e wraz ze wzrostem jednej
zmiennej wzrastaj warto ci drugiej zmiennej, a w przypadku korelacji ujemnych
– wraz ze wzrostem jednej zmiennej malały warto ci drugiej zmiennej. Aby zastosowanie analizy regresji wielokrotnej było mo liwe, dane rangowe przeliczono
na dane standaryzowane „z” (por. Brzozowski, 1989/1996). Bior c pod uwag
bardzo dobre warto ci zgodno ciowych statystyk analizy czynnikowej, lepsze
w porównaniu z warto ci α Cronbacha, za wynik orientacji materialistycznej
przyj to wynik czynnikowy (tzw. factor score). Zastosowano model analizy regresji wielokrotnej – metod krokow , co pozwoliło okre li zmienne niezale ne
(warto ci), które w istotny sposób słu przewidywaniu badanej zmiennej zale nej (orientacji materialistycznej). Wyniki warto ci osobistych badanych osób
wprowadzono dwoma blokami, tj. dla warto ci ostatecznych i dla warto ci instrumentalnych.
W wyniku przeprowadzonej procedury statystycznej okazało si , e zastosowany model analizy regresji był istotny (F(4,246) = 25,5; p<0,001). W przypadku
orientacji materialistycznej warto ci osobiste tłumaczyły 28% zmienno ci w badanej próbie. Najwi kszy procent zmienno ci tłumaczyły nast puj ce warto ci:
„dostatnie ycie” (dostatnie ycie) – 20%, „m dro ” (dojrzałe rozumienie ycia)
– 3%, „równowaga wewn trzna” (brak konfliktów wewn trznych) – 3% i „kocha-
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j cy” (czuły, delikatny) – 2%. Istotne współczynniki analizy regresji
wiono w tabeli 2.

przedsta-

Tab. 2. Współczynniki analizy regresji wielokrotnej (metoda krokowa)
– warto ci osobiste tłumacz ce orientacj materialistyczn
Model

Krok 4

Warto ci osobiste

Bł d standardowy

t

dostatnie ycie

-0,42

0,06

-7,6***

m dro

-0,18

0,05

-3,4***

równowaga wewn trzna

-0,14

0,06

-2,5***

kochaj cy

-0,16

0,06

-3,0***

Poziomy istotno ci: **-0,01; ***-0,001; R = 0,54; R² = 0,29; skorygowane R² = 0,28

Wielko ci współczynników wskazuj , e warto „dostatnie ycie” wi e
si pozytywnie, bardzo istotnie z orientacj materialistyczn (por. tab. 2). Pozostałe warto ci – „m dro ”, „równowaga wewn trzna” i „kochaj cy” – wi
si
negatywnie z orientacj materialistyczn . Wynik ten mo na interpretowa nast puj co: im wi ksze znaczenie przypisuje si warto ci „dostatnie ycie”, tym
wi ksze ukierunkowanie materialistycznie, a im wi ksze znaczenie przypisuje si
warto ciom „m dro ”, „równowaga wewn trzna” i „kochaj cy”, tym mniejsze
ukierunkowanie materialistycznie jednostki. Potwierdziła si wi c hipoteza dotycz ca zwi zku warto ci „dostatnie ycie”, „m dro ”, „równowaga wewn trzna”
i „kochaj cy” z orientacj materialistyczn jednostek. Okazało si , e warto ci
„przyjemno ”, „uznanie społeczne”, „ ycie pełne wra e ”, „prawdziwa przyja ” i „zbawienie” nie miały istotnego znaczenia w przewidywaniu ukierunkowania materialistycznego w badanej grupie.
Nast pnie zbadano, które z warto ci, mimo e nie tłumacz orientacji materialistycznej jednostki, mog z ni współwyst powa . W tym celu przeprowadzono analiz korelacji r Pearsona, w której wzi to pod uwag wynik czynnikowy
dla orientacji materialistycznej i przeliczone z rang wyniki z dla warto ci osobistych, co zadecydowało o wyborze niniejszego testu. Uzyskane wyniki ukazały, e
orientacja materialistyczna koreluje istotnie pozytywnie z warto ciami „dostatnie
ycie”, „uznanie społeczne”, „ambitny”, „logiczny”, „uzdolniony”, natomiast
istotnie negatywnie – z warto ciami „m dro ”, „równowaga wewn trzna”,
„ wiat pi kna”, „wolno ”, „kochaj cy”, „uczciwy” i „wybaczaj cy” (tab. 3).
W tej pracy badawczej postawiono hipotez , e znaczenie warto ci „uznanie spo-
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łeczne” wi e si pozytywnie z orientacj materialistyczn . Okazało si , e badane zmienne współwyst powały ze sob . Wraz ze wzrostem wyniku wiadcz cego
o orientacji materialistycznej badanych osób rosła ranga warto ci „uznanie społeczne”.
Tab. 3. Wyniki analizy korelacji r Pearsona orientacji materialistycznej
i warto ci osobistych ogółem oraz w dwóch grupach płciowych i wiekowych
Ogółem
N = 252

Kobiety
N = 143

-0,45***
-0,24***

-0,50***
-0,31***

-0,40***

poczucie dokonania

–

-0,16***

prawdziwa przyja

–

Warto ci osobiste
dostatnie ycie
m dro

przyjemno

Orientacja materialistyczna

równowaga wewn trzna
wiat pi kna
uznanie społeczne
wolno
zbawienie
ycie pełne wra e
ambitny
czysty
intelektualista
kochaj cy
odpowiedzialny
logiczny

–
-0,24***
-0,18***

-0,16***
-0,25***

M czy ni Wiek 24-35 Wiek 36-46
N = 109
N = 140
N = 112

–

-0,48***
-0,22***

-0,43***
-0,23***

–

–

–

–

–

-0,25***

–

–

–

-0,17***

-0,21***
-0,20***

-0,25***
-0,18***

-0,23***
-0,18***

–

-0,20***

–

-0,27***

-0,15***
-0,13***

-0,18***

–

–

–

–

–

-0,17***

-0,15***

–

–

–

–

–

-0,16***

-0,22***
-0,17***

–

–

-0,25***
-0,26***

–

-0,17***

–

–

–

–

–

-0,16***

–

-0,18***
-0,20***

–

–

–

–

–

–

-0,19***
-0,16***

-0,13***

–

–

-0,15***

–

–
–

-0,23***
-0,21***

odwa ny

–

–

-0,16***

posłuszny

–

-0,19***
-0,21***

–
–

–

-0,18***

–

–

-0,17***

–

-0,14***

-0,20***

–

-0,23***

uczciwy

-0,11***

uzdolniony

-0,11***
-0,16***

wybaczaj cy

Poziomy istotno ci: * -0,05; ** -0,01; *** -0,001

Nast pnie przebadano zwi zek warto ci osobistych z orientacj materialistyczn u kobiet i m czyzn. Zanim przyst piono do testowania istotno ci modelu
analizy regresji, przeanalizowano ró nice mi dzy rangami przypisywanymi warto ciom w grupach: kobiet i m czyzn. Nale ało sprawdzi , w jakim stopniu płe
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mo e zró nicowa badane zale no ci. W celu porównania ró nic mi dzy rednimi
rangami w wyodr bnionych grupach zastosowano test U Manna-Whitneya dla
dwóch niezale nych grup. Umo liwia on porównywanie danych odzwierciedlaj cych skale porz dkowe. Porównano rednie rang dla warto ci osobistych w grupie
kobiet i m czyzn (rangi dla warto ci odpowiadały nast puj cemu porz dkowi:
1– najmniej wa na, 18 – najwa niejsza). Okazało si , e grupy te ró niły si
istotnie co do warto ci: „poczucie dokonania” (z = -3,3, p<0,001; X kobiety = 7,1,
Xm czy ni = 9,1), „poczucie własnej godno ci” (z = -2,1, p<0,03; X kobiety
= 12,1, Xm czy ni = 11,2), „równowaga wewn trzna” (z = -2,2, p<0,03; X kobiety = 11,5, Xm czy ni = 10,4), „równo ” (z = -1,9, p<0,05; X kobiety = 6,
Xm czy ni = 7,2), „wolno ” (z = -2,8, p<0,005; X kobiety = 10,4, Xm czy ni
= 12,1), „ambitny” (z = -3,8, p<0,001; X kobiety = 10, Xm czy ni = 11) i „kochaj cy” (z = -3,2, p<0,002; X kobiety = 14,3, Xm czy ni = 12,7). W ten sposób
ukazano, e rangi przypisywane dwóm warto ciom, tj. „równowaga wewn trzna”
i „kochaj cy”, które tłumaczyły orientacj materialistyczn , ró niły si u kobiet
i m czyzn. Dla kobiet obydwie te warto ci miały wi ksze znaczenie ni dla
m czyzn.
W nast pnej kolejno ci przeprowadzono analiz regresji wielokrotnej (metod krokow ) dla obydwu grup płciowych. Zarówno w grupie kobiet, jak i m czyzn testowany model okazał si istotny (kobiety – F(4,135) = 18,7, p<0,001; m czy ni – F(2,106) = 12,5, p<0,001). Warto ci osobiste wyja niały wi kszy procent
wariancji w przypadku kobiet (skorygowane R² = 0,34) ni m czyzn (skorygowane R² = 0,21). Co wi cej, orientacj materialistyczn u kobiet wyja niały cztery
warto ci, podczas gdy u m czyzn – tylko dwie. Zarówno u kobiet, jak i u m czyzn orientacj materialistyczn wyja niały warto ci: „dostatnie ycie” (K =
= 24%; M = 16%) i „kochaj cy” (K = 2%; M = 5%), natomiast warto ci „m dro ” (6%) i „równowaga wewn trzna” (2%) wyja niały orientacj materialistyczn tylko w przypadku kobiet.
Opieraj c si na wielko ci współczynników , mo emy okre li charakter zale no ci mi dzy warto ciami osobistymi i orientacj materialistyczn u kobiet
i u m czyzn (tab. 4). Warto „dostatnie ycie” wi e si pozytywnie z orientacj materialistyczn w obydwu grupach płciowych. Pozostałe warto ci wi
si
negatywnie z orientacj materialistyczn . S to: u m czyzn – „kochaj cy”,
u kobiet – „m dro ” „równowaga wewn trzna” i „kochaj cy”. Oznacza to, e im
bardziej osoby ceni warto „dostatnie ycie”, tym wi ksze ukierunkowanie materialistyczne, a im bardziej ceni warto ci „kochaj cy” (m czy ni) czy „m d-
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ro ”, „równowag wewn trzn ”, „kochaj cy” (kobiety), tym mniejsze ukierunkowanie materialistyczne.
Tab. 4. Współczynniki analizy regresji wielokrotnej (metoda krokowa)
– warto ci osobiste tłumacz ce orientacje materialistyczn
z rozró nieniem płci i wieku badanych osób
Płe

Model

dostatnie ycie
Kobiety

krok 4

M czy ni

krok 2

Wiek

Model

m dro

-0,23

0,07

-3,2***

-0,16

0,07

-2,3***

kochaj cy

-0,14

0,08

-2,02**

dostatnie ycie

-0,43

0,09

-5,0***

0kochaj cy

-0,24

0,08
Bł d
standardowy

-2,8***

0,07

-5,6***

Warto ci osobiste

pokój na wiecie
krok 6

-0,18

0,07

-2,4***

0,07

-2,5***

równowaga wewn trzna

-0,18

0,07

-2,5***

szcz cie

-0,17

0,07

-2,3***

o szerokich horyzontach

-0,14

0,07

2,0**

-0,31

0,08

-3,7***

-0,22

0,08

-2,7***

ycie pełne wra e

-0,23

0,09

-2,9***

równowaga wewn trzna

-0,17

0,08

-2,2***

m dro
krok 6

-0,41

t

-0,18

m dro

dostatnie ycie

36-46 lat

-6,6***

t

równowaga wewn trzna

dostatnie ycie

24-35 lat

-0,46

Bł d
standardowy
0,07

Warto ci osobiste

czysty

-0,24

0,09

-2,9***

ambitny

-0,22

0,09

-2,6***

Poziomy istotno ci: *-0,05; **-0,01; ***-0,001; kobiety F(4,135) = 18,7***; R = 0,60; R² = 0,36; skorygowanie R² = 0,34; m czy ni F(2,106) = 12,5***: R = 0,47; R² = 0,22; skorygowane R² = 0,21; wiek 24-35
lat F(6,132) = 11,4***; R = 0,58; R² = 0,34; skorygowane R² = 0,31; wiek 36-46 lat F(6,104) = 10,4***;
R = 0,61; R² = 0,38; skorygowane R² = 0,34

Aby pogł bi prowadzon analiz , przeprowadzono analiz korelacji testem
r Pearsona. Zastosowanie tej analizy miało umo liwi wskazanie warto ci, które
współwyst puj z materialistyczn orientacj u kobiet i u m czyzn. W przypadku kobiet okazało si , e orientacja materialistyczna koreluje istotnie pozytywnie
z warto ciami: „dostatnie ycie”, „poczucie dokonania”, „przyjemno ”, „ambitny”, „czysty” i „posłuszny”, natomiast istotnie negatywnie z warto ciami: „m d-
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ro ”, „równowaga wewn trzna”, „ wiat pi kna”, „wolno ”, „uczciwy”, „wybaczaj cy”. W przypadku m czyzn orientacja materialistyczna pozytywnie koreluje z warto ciami: „dostatnie ycie”, „uznanie społeczne”, „intelektualista”, „odwa ny” i negatywnie z warto ciami: „równowaga wewn trzna”, „ wiat pi kna”,
„zbawienie”, „kochaj cy” i „wybaczaj cy” (por. tab. 3). W grupie kobiet „przyjemno ” koreluje pozytywnie, a w grupie m czyzn „zbawienie” koreluje negatywnie z orientacj materialistyczn . A zatem hipoteza dotycz ca współwyst powania „przyjemno ci” i „zbawienia” z orientacj materialistyczn w tych grupach
potwierdziła si . Stwierdzono równie , e w przypadku warto ci instrumentalnych wraz ze wzrostem orientacji materialistycznej wzrasta ranga warto ci „ambitny”, „czysty” i „posłuszny” u kobiet, a „intelektualista” i „odwa ny” u m czyzn, maleje natomiast ranga warto ci „uczciwy” u kobiet i „kochaj cy” u m czyzn. Zgodnie z przyj tymi zało eniami mo na zatem stwierdzi , e inne wartoci instrumentalne wi e si z orientacj materialistyczn kobiet i m czyzn.
Nast pnie przetestowano zwi zek warto ci osobistych z orientacj materialistyczn w badanych grupach wiekowych: 24-35 lat i 36-46 lat. Podobnie jak
w przypadku grup płciowych, zanim przyst piono do wła ciwej analizy, przetestowano ró nice mi dzy rangami warto ci w dwóch grupach wiekowych, tj.
24-35 lat i 36-46 lat, za pomoc testu U Manna-Whitneya (dla dwóch niezale nych grup). Okazało si , e badane grupy ró niły si istotnie co do warto ci:
„bezpiecze stwo narodowe” (z = -4,8, p<0,001; X(24-35) = 7,5, X(36-46) = 10,8),
„bezpiecze stwo rodziny” (z = 4,4, p<0,001; X(24-35) = 13,9, X(36-46) = 16),
„dojrzała miło ” (z = -4,1, p<0,001; X(24-35) = 13,4, X(36-46) = 11,4), „prawdziwa przyja ” (z = -2,8, p<0,005; X(24-35) = 11, X(36-46) = 9,7), „szcz cie”
(z = -2,6, p<0,01; X(24-35) = 12,,4 X(36-46) = 11,5), „ ycie pełne wra e ”
(z = 4,2, p<0,001; X(24-35) = 7,3, X(36-46) = 4,9), „niezale ny” (z = -2,6,
p<0,008; X(24-35) = 10,5, X(36-46) = 8,8) i „pomocny” (z = -2,4, p<0,02;
X(24-35) = 8,7, X(36-46) = 10,2). Rangi przypisywane powy ej wymienionym
warto ciom ró ni si wi c w badanych grupach. Przeprowadzona analiza regresji
wielokrotnej (metod krokow ) wykazała, e testowany model jest istotny w obydwu badanych grupach (24-35 lat – F(6,132) = 11,4, p<0,001; 36-46 lat – F(6,104) =
= 10,4, p<0,001). Warto ci osobiste wyja niały podobny procent wariancji
w przypadku obydwu grup (24-35 lat – skorygowane R² = 0,31; 36-46 lat – skorygowane R² = 0,34). W grupie wiekowej 24-35 lat orientacja materialistyczna
wi e si z warto ciami „dostatnie ycie” (22%), „pokój na wiecie” (2%), „m dro ” (2%), „równowaga wewn trzna” (2%), „szcz cie” (2%) i „o szerokich ho-
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ryzontach” (1%), za w grupie wiekowej 36-46 lat – z warto ciami „dostatnie
ycie” (17%), „m dro ” (5%), „ ycie pełne wra e ” (3%) i „równowaga wewn trzna” (2%) oraz „czysty” (3%) i „ambitny” (3%). Na podstawie wielko ci
współczynników mo emy okre li charakter zale no ci mi dzy warto ciami
osobistymi i orientacj materialistyczn w omawianych grupach (por. tab. 4).
Orientacja materialistyczna wi e si pozytywnie z warto ciami: „dostatnie ycie” – w obydwu wiekowych grupach, z „pokój na wiecie”, „szcz cie” i „o szerokich horyzontach” – w grupie wiekowej 24-35 lat, „ ycie pełne wra e ” i „ambitny” – w grupie wiekowej 36-46 lat, za negatywnie – z warto ciami „m dro ”
i „równowaga wewn trzna” w obydwu badanych grupach. Uzyskane wyniki
wskazuj na to, e im wi ksz rang osoba w grupie wiekowej 24-35 lat przypisuje warto ciom „dostatnie ycie”, „pokój na wiecie”, „szcz cie” i „o szerokich
horyzontach”, a w grupie wiekowej 35-46 lat warto ciom „dostatnie ycie”, „ ycie pełne wra e ” i „ambitny”, tym bardziej jest ukierunkowana materialistycznie. A zatem hipoteza dotycz ca zwi zku warto ci „ ycie pełne wra e ” z orientacj materialistyczn potwierdziła si w grupie osób w wieku 36-46 lat.
Ponadto okre lono jeszcze inne od zakładanych warto ci, które tłumaczyły
orientacj materialistyczn w ka dej z badanych grup wiekowych. Podobnie jak
w przypadku całej grupy i dwóch grup płciowych, tak i tutaj przeprowadzono
analiz korelacji testem r Pearsona. W przypadku grupy w wieku 24-35 lat orientacja materialistyczna koreluje istotnie pozytywnie z warto ciami „dostatnie ycie”, „czysty”, „logiczny”, „uzdolniony”, natomiast istotnie negatywnie z warto ciami „m dro ”, „równowaga wewn trzna”, „ wiat pi kna” i „zbawienie”,
natomiast w grupie wiekowej 36-46 lat orientacja materialistyczna pozytywnie
koreluje z warto ciami „dostatnie ycie”, „uznanie społecznie”, „ ycie pełne wrae ” „ambitny”, „odwa ny” i posłuszny”, za negatywnie – z warto ciami „m dro ”, „prawdziwa przyja ”, „równowaga wewn trzna”, „kochaj cy”, „odpowiedzialny”, „uczciwy” i „wybaczaj cy” (por. tab. 3). Warto zwróci uwag , e
w przypadku omawianych grup, zgodnie z przyj tymi hipotezami, orientacja materialistyczna koreluje pozytywnie z warto ciami „uznanie społeczne” i „ ycie
pełne wra e ” oraz negatywnie z warto ciami „prawdziwa przyja ” i „zbawienie”. A zatem w grupie osób w wieku 24-35 lat wraz ze wzrostem wyniku orientacji materialistycznej maleje ranga warto ci „zbawienie”. Z kolei w grupie osób
w wieku 36-46 lat wraz ze wzrostem wyniku orientacji materialistycznej wzrastaj rangi warto ci „uznanie społeczne” i „ ycie pełne wra e ”, a malej – warto ci
„prawdziwa przyja ”. Te warto ci mog wi c współwyst powa z orientacj

76

ANNA MARIA ZAWADZKA

materialistyczn u osób w okre lonym przedziale wieku. Wraz ze wzrostem wyniku badanych osób w orientacji materialistycznej wzrasta ranga warto ci „czysty”, „logiczny” w grupie 24-35 lat, a „uzdolniony”, „ambitny”, „odwa ny” i „posłuszny” w grupie 36-46 lat, i maleje ranga warto ci „kochaj cy”, „odpowiedzialny”, „uczciwy” i „wybaczaj cy” w grupie 36-46 lat. Tym samym, zgodnie z przyj tym zało eniem, okazało si , e inne warto ci instrumentalne współwyst powały z orientacj materialistyczn osób w dwóch badanych grupach wiekowych.

V. DYSKUSJA I WNIOSKI

Prezentowany artykuł miał na celu przeanalizowanie zwi zku orientacji materialistycznej z wa nymi dla jednostki warto ciami. W ramach prowadzonych bada ustalono, e orientacja materialistyczna zale y od znaczenia warto ci „dostatnie ycie”, „m dro ”, „równowaga wewn trzna” i „kochaj cy” oraz współwyst puje z warto ci „uznanie społeczne”. Uzyskane wyniki znajduj potwierdzenie w rezultatach innych bada . Zaobserwowano, e wysoki poziom materializmu
wi e si z przypisywaniem szczególnego znaczenia warto ci „bezpiecze stwo
finansowe”, a małego – warto ci „ciepłe relacje z innymi” (Keng i in., 2000) oraz
e materializm wi e si negatywnie z orientacj na warto ci kolektywistyczne –
rodzinne i duchowe (Burroughs, Rindfleisch, 2002). W ramach prezentowanego
badania dodatkowo zaobserwowano, e orientacja materialistyczna koreluje negatywnie z warto ci „wolno ” i „ wiat pi kna”, co oznacza, e w badanej próbie
wraz ze wzrostem ukierunkowania materialistycznego malało znaczenie tych warto ci. Wyniki te mo na interpretowa , nawi zuj c do koncepcji warto ci Rokeacha i motywacyjnych teorii szcz cia (por. Czapi ski, 2004). W koncepcji Rokeacha (1973) „wolno ” dotyczy znaczenia niezale no ci i wolno ci wyboru,
a „ wiat pi kna” – znaczenia pi kna przyrody i sztuki. Realizacja tych warto ci
jest kierowana motywacj wewn trzn , a nie zewn trzn , jak ma to miejsce
w przypadku ukierunkowania materialistycznego.
Orientacja materialistyczna współwyst puje z warto ci „przyjemno ”
w grupie kobiet. W innym badaniu stwierdzono, e osoby, dla których wa ne s
zarówno posiadanie, jak i warto ci kolektywistyczne, prze ywaj stany napi cia
i maj gorsze samopoczucie ni osoby, które koncentruj si na posiadaniu,
a warto ci kolektywne uznaj za mało wa ne (por. Burroughs, Rindfleisch, 2002).
Na tej podstawie mo na przypuszcza , e wraz ze wzrostem orientacji materialistycznej kobiet mo e wzrasta znaczenie warto ci „przyjemno ”. Im w wi k-
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szym stopniu kobieta kojarzy szcz cie i sukces z posiadaniem, tym wi ksze znaczenie mo e mie dla niej „przyjemno ”. U badanych m czyzn i w grupie osób
w wieku 24-35 lat orientacja materialistyczna koreluje negatywnie ze „zbawieniem”. Wzrost ukierunkowania materialistycznego u tych osób powoduje, e maleje u nich znaczenie warto ci „zbawienie”. Rezultaty te nawi zuj do bada poprzedników, ukazuj cych, e materializm koreluje negatywnie z warto ciami duchowymi (por. Burroughs, Rindfleisch, 2002).
W przypadku prezentowanego tu badania stwierdzono, e warto „ ycie pełne wra e ” współwyst puje z ukierunkowaniem materialistycznym w grupie osób
w wieku 35-46 lat. Uzyskane rezultaty mog mie tak e swoje wytłumaczenie
w przypisywaniu innych funkcji posiadaniu przedmiotów w ró nych okresach
ycia (Górnik-Durose, 2002). Im człowiek starszy, tym wa niejsza jest funkcja
symboliczna i interpersonalna posiadanych dóbr, a te generuj u jednostki okrelone prze ycia. Poszukuj c wytłumaczenia dla współwyst powania orientacji
materialistycznej z warto ci „ ycie pełne wra e ” w omawianej grupie, mo na
odwoła si tak e do potencjalnych ródeł satysfakcji z ycia człowieka w ró nym wieku. Jasno celu ycia i potrzeba rozwoju osobistego malej wraz z wiekiem (Ryff, Keyes, 1995). „ ycie pełne wra e ” (aktywno i doznania) kojarzy
si z młodo ci i w ten sposób przedłu a mo liwo gromadzenia i posiadania,
czyli osi gania szcz cia i sukcesu w yciu.
W ród warto ci instrumentalnych Rokeach (1973) wyró nił: kompetencyjne,
tj. zwi zane z „dobrym yciem” własnym, i moralne, tj. zwi zane z „dobrym yciem” innych. Ogólnie rzecz bior c, wyniki analizy korelacji ukazały, e warto ci
kompetencyjne („ambitny”, „logiczny”, „uzdolniony”) koreluj pozytywnie, a warto ci moralne („uczciwy”, „wybaczaj cy”) negatywnie z orientacj materialistyczn badanych osób.
Wyniki zaprezentowanego badania wiadcz o tym, e orientacja materialistyczna u kobiet i u m czyzn koreluje pozytywnie z innymi warto ciami instrumentalnymi. Były nimi: u kobiet – „ambitny” i „czysty”, a u m czyzn – „intelektualista” i „odwa ny”. Taki stan rzeczy mo e wi za si z odmiennym procesem
socjalizacji m czyzn i kobiet, który kształtuje przekonania na temat sposobów
osi gania celów – ró nych dla obydwu płci (Lunt, Livingstone – za: Górnik-Durose, 2002). W innych badaniach stwierdzono, e poziom aspiracji finansowych jest istotnie wy szy u m czyzn ni u kobiet (Kasser, Ryan, 1996).
Podobnie jak w przypadku badanych grup płciowych, tak i w przypadku grup
wiekowych stwierdzono, e inne warto ci instrumentalne koreluj pozytywnie
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z orientacj materialistyczn w dwóch analizowanych grupach. W grupie osób
w wieku 24-35 lat były to: „czysty”, logiczny”, „uzdolniony”, a w grupie w wieku
36-46 lat – „odwa ny” i „posłuszny”. Nawi zuj c do charakterystyk dwóch badanych okresów rozwojowych mo na przypuszcza , e inne przekonania dotycz ce
realizacji celów współwyst puj z orientacj materialistyczn w grupie osób
w wieku 24-35 lat i w wieku 36-46 lat.
Przedstawione wyniki bada wskazuj , e analiza warto ci stanowi istotny
kierunek poszukiwania przyczyn kształtowania si postaw materialistycznych
i poczucia b d braku poczucia zadowolenia z ycia oraz e badania takie warto
prowadzi wieloaspektowo, tj. uwzgl dniaj c płe i okresy rozwojowe badanych
osób.
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HUMAN VALUES
ACCOUNTING FOR MATERIALISTIC ORIENTATION

S u m m a r y
The aim of research was to investigate relationships between human values and materialistic
orientation. Two-hundred-fifty-two subjects were surveyed: 109 males and 143 females, aged 24 to
46, with secondary education and university degree. The followingmethods were used: Materialistic
Orientation Scale inspired by Richins and Dawson’s theory, and Rokeach Value Survey. Multiple
linear regression analysis was applied. It was found out that human values were linked with
materialistic orientation and explained 29% of its variance. Materialistic orientation correlated
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positively with comfortable life and negatively with wisdom, inner harmony and loving. Multiple
regression analysis showed that human values explained 34% of variance in materialistic orientation
in the group of females and 21% in the group of males. Moreover, materialistic orientation is linked
with wisdom and inner harmony of women, whereas it was not linked with the above values in
males. Multiple regression analysis showed that human values explained 31% of variance in
materialistic orientation in subjects aged 24 to 35, and 34% in subjects aged 36 to 46. Materialistic
orientation was positively linked with such values as ‘peace in the world’, ‘happiness’ and ‘broad-mindedness in subjects aged 24 to 35, whereas it was positively linked with an ‘exciting life’ and
‘ambition’ in subjects aged 36 to 46. Other instrumental values were found to be linked with
materialistic orientation both in females and males, and in age groups 24 to 35 and 36 to 46.

Key words: human values, materialistic orientation.

