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Pomiar warto!ci w zmodyÞkowanym
modelu Shaloma Schwartza
Jan Cieciuch
Wydzia Psychologii, Wy!sza Szko a Finansów i Zarz"dzania

W 2012 roku Schwartz ze wspó pracownikami zmodyÞkowali ko owy model warto!ci. ModyÞkacja
opiera si" na tezie, #e warto!ci twarz$ kontinuum, w zwi$zku z czym mo#liwe s$ równie# inne, bardziej
lub mniej szczegó owe podzia y owego kontinuum. Zaproponowali podzia na 19 w"ziej i precyzyjniej
zdeÞniowanych warto!ci, które s$ u o#one w kolejno!ci przewidywanej teoretycznie, formuj$c struktur"
ko ow$ (Schwartz i in., 2012). Artyku prezentuje seri" pi"ciu bada% w grupie $cznie N = 7747 Polaków
w wieku od 11 do 84 lat. Zastosowano kolejne wersje modyÞkowanego kwestionariusza PVQ (Portrait
Value Questionnaire) do pomiaru 19 typów (PVQ-5x z 6-punktow$ skal$ Likerta, PVQ-5x z 11-punktow$
skal$ Likerta, PVQ-R oraz PVQ-R2). Ostateczna wersja PVQ-R2 charakteryzuje si": (1) satysfakcjonuj$c$ rzetelno!ci$ mierzon$ wska&nikiem # Cronbacha dla 18 warto!ci; (2) trafno!ci$ czynnikow$ – model
dla wszystkich 19 zmiennych zyska satysfakcjonuj$ce wska&niki dopasowania w konÞrmacyjnej analizie
czynnikowej oraz (3) trafno!ci$ teoretyczn$ – konÞrmacyjne skalowanie wielowymiarowe potwierdzi o
zak adany teoretycznie ko owy uk ad 19 warto!ci, z wyj$tkiem uniwersalizmu i #yczliwo!ci, które zamieni y si" miejscami, podobnie jak w serii ostatnich bada% opisanych w literaturze (Schwartz i in., 2012).
S owa kluczowe: warto$ci, ko o warto$ci, PVQ
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trendu, #e Schwartz niezbyt liczy na jego akceptacj".
Nieoczekiwanie jednak redakcja Journal of Personality
and Social Psychology odpowiedzia a entuzjastycznie
i tekst, zawieraj$cy niezbyt wówczas znan$ metod" skalowania wielowymiarowego (multidimensional scaling),
zosta opublikowany. W ten sposób rozpocz" a si" kariera ko owego modelu warto!ci w psychologii spo ecznej, osobowo!ci, mi"dzykulturowej, rozwojowej, ró#nic
indywidualnych oraz dziedzin pokrewnych. Jak pisz$
Schwartz ze wspó pracownikami (2012), Google Scholar
notowa w 2012 roku a# 8200 cytowa% trzech podstawowych tekstów wprowadzaj$cych teori" – artyku u
Schwartza i Bilsky’ego (1987) oraz dwóch artyku ów
Schwartza (1992, 1994).
Badania oparte na modelu warto!ci Schwartza i weryÞkuj$ce ten model prowadzono na wszystkich kontynentach przy u#yciu rozmaitych metod – od kwestionariuszowych przez eksperymentalne a# po narracyjne. Warto!ci
by y badane zarówno w!ród doros ych, m odzie#y, jak
równie# dzieci szkolnych i przedszkolnych. Dost"pne
s$ dane z grup reprezentatywnych ze wszystkich krajów
Europy, dzi"ki w $czeniu pomiaru warto!ci Schwartza do
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Pierwsz$ wersj" teorii warto!ci Schwartz opublikowa
wspólnie z Bilskym w 1987 roku w Journal of Personality and Social Psychology. Teoretyczny model zaproponowany przez Schwartza i Bilsky’ego (1987) pozwala pog "bi' interpretacj" danych zebranych za pomoc$
powszechnej wówczas Skali warto$ci Rokeacha. Jak
pisa w tek!cie wspomnieniowym Schwartz (2011), ten
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pi"ciu fal Europejskiego Sonda#u Spo ecznego (ESS), co
jest sytuacj$ bez precedensu w psychologii.
W 2012 roku, czyli 25 lat po pierwszej publikacji teorii, w tym samym czasopi!mie Journal of Personality
and Social Psychology Schwartz ze wspó pracownikami
z 10 krajów (w tym z Polski) opublikowa modyÞkacj"
teorii warto!ci. Jest to jednak szczególnego rodzaju modyÞkacja – wyrasta bowiem z g ównej tezy teorii; tezy,
która jednak by a coraz bardziej pomijana w codziennej
praktyce badawczej. Oryginalno!' zmodyÞkowanej teorii
polega a zatem – by zacytowa' Norwida – „na sumienno!ci w obliczu &róde ”.
Ko#owy model warto$ci
Warto!ci w uj"ciu Schwartza (1992; Schwartz i in.,
2012) deÞniowane s$ jako poznawcza reprezentacja
(zwykle przekonanie) motywacyjnego, godnego po#$dania, ponadsytuacyjnego celu. G ówna teza teorii dotyczy
dwóch cech struktury warto!ci. Pierwsz$ z nich jest kontinuum, drug$ – ko owo!'. Obie zostan$ poni#ej krótko
omówione.
Warto!ci tworz$ kontinuum, zatem ka#dy podzia owego kontinuum na wydzielone, odr"bne jednostki jest w jakim! stopniu arbitralny. W zwi$zku z tym, mo#liwe s$
ró#ne podzia y kontinuum warto!ci na bardziej szczegóowe lub bardziej ogólne jednostki. Kontinuum warto!ci
jest wed ug Schwartza (1992, 2006; Schwartz i in., 2012)
kontinuum motywacyjnym. Oznacza to, #e warto!ci usytuowane obok siebie s$ motywacyjnie podobne, w zwi$zku z czym mog$ by' realizowane w jednym dzia aniu.
Kontinuum warto!ci ma kszta t ko a, co oznacza, #e zasada podobie%stwa s$siaduj$cych warto!ci zostaje uzupe niona o zasad" niezgodno!ci warto!ci przeciwleg ych, le#$cych po przeciwnej stronie ko a. Niezgodno!' oznacza
tu trudno!' lub niemo#liwo!' jednoczesnej realizacji tych
warto!ci w jednym dzia aniu, a tak#e sprzeczne psychologiczne i realne konsekwencje realizacji tych warto!ci.
W dotychczasowej tradycji badawczej wykszta ci si"
zwyczaj, #e dzielono to kontinuum na 10 warto!ci lub
cztery tzw. warto!ci wy#szego rz"du (higher order values). Owe warto!ci wy#szego rz"du opisywa y kra%ce
dwóch wymiarów tworz$cych ko o: przekraczanie siebie
versus umacnianie siebie oraz otwarto!' na zmiany versus
zachowawczo!'. Model warto!ci Schwartza z podzia em
na 10 warto!ci i cztery warto!ci wy#szego rz"du zosta
przedstawiony na rysunku 1, a krótkie opisy tych warto!ci
znajduj$ si" w pierwszej i drugiej kolumnie tabeli 1.
Teza o kontinuum by a wprawdzie w tekstach przywo ywana, ale cz"sto pozostawa a bez konsekwencji.
W praktyce badawczej atwiej by o my!le' o modelu Schwartza jako katalogu 10 lub czterech warto!ci,
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mierzonych kwestionariuszem, ni# jako ko owym kontinuum. Zwyczaj ten upowszechni si" zapewne mi"dzy innymi za spraw$ narz"dzi pomiaru. By y one przeznaczone
do pomiaru 10 warto!ci, które w prosty sposób by y czasem sprowadzone do czterech warto!ci. Dotyczy to zarówno Skali warto$ci Schwartza (Schwartz Value Survey,
SVS, Schwartz, 2006), jak i dwóch wersji Portretowego
kwestionariusza warto$ci (Portrait Values Questionnaire, PVQ): wersji pe nej, sk adaj$cej si" z 40 itemów
(PVQ-40; Schwartz, Melech, Lehmann, Burgess, Harris,
2001; polsk$ wersj" PVQ-40 przygotowali Cieciuch
i Zaleski, 2011) oraz wersji skróconej, sk adaj$cej si"
z 21 itemów (PVQ-21; Schwartz, 2003), zastosowanej w ESS. W powszechnej percepcji model warto!ci
Schwartza by zatem coraz bardziej redukowany do katalogu 10 warto!ci, jako swoistej taksonomii pewnego
rodzaju ró#nic indywidualnych, taksonomii analogicznej
do katalogu pi"ciu cech osobowo!ci (m.in. Vecchione,
Alessandri, Barbaranelli, Caprara, 2010).
Model warto!ci by zwykle weryÞkowany w dwojakiego rodzaju analizach. Do weryÞkacji mo#liwo!ci rozró#nienia 10 warto!ci stosowano konÞrmacyjn$ analiz"
czynnikow$, a do weryÞkacji struktury ko owej – skalowanie wielowymiarowe. Przy wykorzystaniu obu powy#szych procedur, model zosta potwierdzony w ogromnej
liczbie bada% prowadzonych w kilkudziesi"ciu krajach
(m.in. Bilsky, Janik, Schwartz, 2011; Schwartz, 1992,
1994, 2006; Schwartz i in., 2001).
Pojawi y si" jednak równie# problemy, z których bodaj najwi"kszym by y wyniki analiz Europejskiego
Sonda#u Spo ecznego (ESS). Badania Bilsky’ego, Janika
i Schwartza (2011) potwierdzi y ko ow$ struktur" warto!ci w analizie skalowania wielowymiarowego. Zarazem
jednak badania Davidova, Schmidta i Schwartza (2008)
oraz Davidova (2008, 2010) wykaza y problemy z rozró#nieniem 10 warto!ci w konÞrmacyjnej analizie czynnikowej. Davidov ze wspó pracownikami wykazali, #e w danych ESS trzy pary warto!ci powinny zosta' po $czone,
gdy# s$ ze sob$ tak wysoko skorelowane, #e programy
do konÞrmacyjnej analizy czynnikowej nie potraÞ$ ich
rozró#ni'. Owe pary to: w adza z osi$gni"ciami, uniwersalizm z #yczliwo!ci$ oraz przystosowanie z tradycj$.
W ten sposób katalog 10 warto!ci zosta zredukowany do
siedmiu. Wyniki uzyskane przez Davidova nie podwa#a y
modelu ko owego ani g ównej tezy teorii, poniewa# pary
warto!ci, które wymaga y po $czenia, zawsze by y parami s$siaduj$cymi ze sob$ na kole warto!ci. Niemniej jednak katalog 10 warto!ci zosta zakwestionowany.
Badania Davidova wywo a y o#ywion$ dyskusj". G ównym pytaniem by o, gdzie szuka' przyczyn konieczno!ci
redukcji katalogu z 10 do siedmiu warto!ci: w modelu

Osi#gni"cia (achievement, AC) – osobisty sukces osi#gni"ty zgodnie ze spo%ecznymi
standardami (wyeliminowano z opisu komponent kompetencji)

Osi#gni"cia (achievement, AC) – osobisty sukces osi#gni"ty dzi"ki
w%asnym kompetencjom, zgodnie ze spo%ecznymi standardami

Uniwersalizm (universalism, UN) – zrozumienie, szacunek
i tolerancja w stosunku do wszystkich ludzi; dobro wszystkich ludzi
i przyrody

)yczliwo ! (benevolence, BE) – dbanie o dobro bliskich osób,
cz%onków rodzinny, grupy, przyjació%

Tradycja (tradi on, TR) – akceptacja i podtrzymywanie zwyczajów,
idei i tradycji w%asnej kultury, religii lub rodziny; respekt
w stosunku do tradycji

Przystosowanie (conformity, CO) – ograniczanie w%asnych dzia%a&,
d#$e&, impulsów, które mog%yby krzywdzi! lub denerwowa!
innych ludzi, narusza! spo%eczne oczekiwania lub normy

Bezpiecze&stwo (security, SE) – harmonia, porz#dek
i stabilizacja w ca%ym spo%ecze&stwie i relacjach mi"dzyludzkich;
bezpiecze&stwo w%asne, rodziny, narodu

W%adza (power, PO) – status i pres'$ spo%eczny, dominacja nad
innymi lud(mi, kontrola ludzi i zasobów

Hedonizm (hedonism, HE) – opis niezmieniony

Hedonizm (hedonism, HE) – przyjemno !, zmys%owe zaspokojenie

Uniwersalizm-tolerancja (universalism-tolerance, UNT) – akceptacja i zrozumienie innych
osób, ró$ni#cych si" od danej osoby

Uniwersalizm ekologiczny (universalism-nature, UNN) – ochrona rodowiska naturalnego,
ochrona przyrody

Uniwersalizm spo%eczny (universalism-societal concern, universalism-concer, UNC) –
d#$enie do równo ci, sprawiedliwo ci i dobra wszystkich ludzi

)yczliwo !-troskliwo ! (benevolence-caring, BEC) – troska o dobra innych cz%onków grupy

)yczliwo !-niezawodno ! (benevolence-dependability, BED) – bycie niezawodnym,
godnym zaufania cz%onkiem grupy

Pokora (humility, HU) – uznanie ma%ej istotno ci swojego miejsca w wiecie i historii

Tradycja (tradi on, TR) – opis niezmieniony

Przystosowanie do ludzi (conformity-interpersonal, COI) – unikanie krzywdzenia
i denerwowania innych ludzi

Przystosowanie do regu% (conformity-rules, COR) – podporz#dkowanie si" regu%om, prawu
(te$ formalnym wymaganiom osób sprawuj#cych w%adz")

Bezpiecze&stwo spo%eczne (security-societal, SES) – bezpiecze&stwo i stabilno !
w spo%ecze&stwie

Bezpiecze&stwo osobiste (security-personal, SEP) – bezpiecze&stwo w najbli$szym,
bezpo rednim otoczeniu

Pres'$ (face, FAC) – podtrzymywanie i ochrona swojego publicznego wizerunku, status
spo%eczny, unikanie upokorzenia

W%adza nad zasobami (power-resources, POR) – w%adza nad zasobami, sprawowanie
kontroli nad materialnymi i spo%ecznymi zasobami

W%adza nad lud(mi (power-dominance, POD) – w%adza nad lud(mi, sprawowanie kontroli
nad lud(mi

Stymulacja (s mula on, ST) – opis niezmieniony

Kierowanie sob# w dzia%aniu (self-direc on-ac on, SDA) – niezale$no ! w podejmowaniu
decyzji i realizacji wybranych przez siebie celów; wolno ! w wyborze dzia%a&

Stymulacja (s mula on, ST) – zmienno !, nowo !, podniecenie

Kierowanie sob# (self-direc on, SD) – niezale$no ! w my leniu,
dzia%aniu i wyborach; twórczo !; wolno !

19 warto ci

10 warto ci
Kierowanie sob# w my leniu (self-direc on-thought, SDT) niezale$no ! my lenia;
wolno ! w poszukiwaniu i wyborze w%asnych idei oraz rozwijaniu w%asnych umiej"tno ci;
kszta%towanie w%asnego pogl#du na wiat

Warto ci w modelu zmodyÞkowanym

Warto ci w modelu klasycznym

)ród o: opracowanie w asne na podstawie Schwartz i in., 2012.

Przekraczanie siebie
(self-transcendance)

Zachowawczo !
(conserva on)

Umacnianie siebie
(self-enhancement)

Otwarto ! na zmian"
(openness to change)

4 warto ci

Tabela 1
Warto$ci w klasycznym oraz zmodyÞkowanym modelu warto$ci, wraz z krótk" charakterystyk" i skrótami od nazw angielskich
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Rysunek 1. Ko o warto!ci Schwartza w modelu klasycznym.
)ród o: opracowanie w asne na podstawie Schwartz (2006).

teoretycznym czy w narz"dziu pomiaru. Knoppen i Saris
(2009a, 2009b) przekonywali, #e przyczyna le#y w sposobie konstrukcji narz"dzia pomiaru wykorzystanego
w ESS. Zastosowano tam skrócon$ wersj" PVQ, sk adaj$c$ si" z 21 itemów (PVQ-21), przeznaczonych do pomiaru 10 warto!ci (Schwartz, 2003). Podczas konstrukcji
PVQ-21 zadbano o to, aby itemy pokrywa y ca y obszar
ko a, co doprowadzi o do tego, #e itemy sk adaj$ce si"
na dan$ warto!' nie by y zbyt jednorodne i dostatecznie
odró#nialne od itemów buduj$cych s$siedni$ warto!'.
W konsekwencji skalowanie wielowymiarowe potwierdza o struktur" ko ow$ (Bilsky i in., 2011), ale konÞrmacyjne analizy czynnikowe nie potwierdza y mo#liwo!ci
rozró#nienia wszystkich 10 warto!ci (Davidov i in., 2008).
Knoppen i Saris (2009b), tworz$c osobne modele dla
wszystkich mo#liwych par warto!ci, wykazali, #e w danych zebranych za pomoc$ PVQ-40 jest mo#liwe wydzielenie nawet wi"kszej liczby warto!ci ni# 10.
Podobny sposób rozumowania przyj"li Cieciuch i Davidov (2012), którzy wykazali, #e PVQ-40 charakteryzuje

si" wy#szym poziomem równowa#no!ci pomiaru mi"dzy
Polsk$ a Niemcami ni# PVQ-21. Cieciuch z Davidovem
(2012) zaproponowali tzw. strategi" szk a powi"kszaj$cego (magnifying glass strategy) w konÞrmacyjnej analizie
czynnikowej. Polega ona na tym, #e konstruowane s$ modele pomiarowe nie dla wszystkich warto!ci, lecz osobno
dla ka#dego z czterech obszarów ko a. Teoretycznym uzasadnieniem tej strategii jest model warto!ci. Kontinuum
warto!ci prowadzi do teoretycznie uzasadnionych adunków krzy#owych itemów buduj$cych dan$ warto!' na
warto!ci s$siaduj$ce, a ko owo!' modelu prowadzi do
teoretycznie uzasadnionych ujemnych adunków krzy#owych na warto!ci usytuowane po przeciwnej stronie ko a.
Cieciuch i Schwartz (2012) zastosowali strategi" szk a
powi"kszaj$cego w konÞrmacyjnej analizie czynnikowej
i wykazali, #e mo#liwy jest podzia ko a a# na 15 warto!ci w danych zebranych za pomoc$ PVQ-40 w Polsce.
Podobne wyniki uzyskali Beierlein, Davidov, Schmidt,
Schwartz i Rammstedt (2012) w Niemczech, stosuj$c procedur" proponowan$ przez Knoppena i Sarisa (2009b).
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Sytuacja wygl$da a zatem nast"puj$co – zarówno
PVQ-21, jak i PVQ-40 stworzone zosta y do pomiaru 10
warto!ci. Okaza o si" jednak, #e w konÞrmacyjnej analizie czynnikowej mo#na wyró#ni' jedynie siedem warto!ci w danych zebranych za pomoc$ PVQ-21 (Davidov
i in., 2008) oraz a# 15 warto!ci w danych zebranych za
pomoc$ PVQ-40 (Cieciuch, Schwartz, 2012).
ZmodyÞkowany ko#owy model warto$ci
W takiej atmosferze badawczej i intelektualnej Schwartz
przeprowadzi w 10 krajach program badawczy, modyÞkuj$cy ko owy model warto!ci. Celem projektu by o wysubtelnienie katalogu warto!ci poprzez precyzyjniejszy
podzia kontinuum ko owego na osobne, rozró#nialne
warto!ci. W nowym podziale kontinuum warto!ci zastosowano dwie powi$zane ze sob$ procedury. Pierwsz$
z nich by o zwi"kszenie jednorodno!ci wyró#nianych
warto!ci, drug$ – zwi"kszenie liczby warto!ci, co by o
konsekwencj$ tezy o kontinuum warto!ci oraz pierwszej procedury. Obrazowo rzecz ujmuj$c – zwi"kszenie
homogeniczno!ci wyró#nianych warto!ci prowadzi o do
wyró#nienia w"#szych klinów ko a warto!ci. W konsekwencji, aby opisa' ca $ przestrze%, nie pozostawiaj$c
w niej luk, nale#a o wyró#ni' i opisa' kolejne w$skie kliny. W ten sposób zosta o wyró#nionych 19 warto!ci.
Warto!ci w nowym podziale ko a zosta y wyodr"bnione
na podstawie dok adniejszej ni# dot$d analizy tre!ci ka#dej z dotychczasowych 10 warto!ci rozmieszczonych na
kole oraz wniosków z analiz empirycznych, które sugerowa y dodatkowe podzia y (Beierlein i in., 2012; Cieciuch,
Schwartz, 2012; Knoppen, Saris, 2009b; Schwartz,
Boehnke, 2004). Technicznie rzecz ujmuj$c, nowe warto!ci zosta y wydzielone na dwa sposoby. Pierwszym
z nich by podzia danej warto!ci na podtypy (na przyk ad
bezpiecze%stwo zosta o podzielone na bezpiecze%stwo
osobiste i bezpiecze%stwo spo eczne). Drugim sposobem
by o wprowadzenie danej warto!ci mi"dzy dotychczas
wyró#niane warto!ci (np. wprowadzenie warto!ci presti#
mi"dzy warto!ci bezpiecze%stwo i w adza).
Wprowadzone zmiany Schwartz i wspó pracownicy
(2012) nazwali poj"ciem reÞnement, które oznacza wysubtelnienie, polepszenie, udoskonalenie. W j"zyku polskim proponuj" jednak u#ywa' okre!lenia modyÞkacja,
które jest okre!leniem szerszym, zawieraj$cym poj"cie
u#yte przez Schwartza, a zarazem brzmi w j"zyku polskim bardziej neutralnie.
Wszystkie wprowadzone rozró#nienia mi"dzy warto!ciami zbudowane by y na tezie o ko owym kontinuum,
któr$ zawiera y ju# pierwsze teksty Schwartza (1992),
a ostatnio akcentowali j$ zarówno Davidov, Schmidt
i Schwartz (2008), którzy wykazali mo#liwo!' podzia u

owego kontinuum jedynie na siedem typów, jak i Cieciuch
ze Schwartzem (2012), którzy wykazali mo#liwo!' podzia u na 15 typów. Schwartz ze wspó pracownikami
(2012) akcentuj$ w zmodyÞkowanej teorii arbitralno!'
ka#dego podzia u kontinuum na odr"bne jednostki.
ZmodyÞkowany model nie jest zatem propozycj$ zast$pienia katalogu 10 warto!ci katalogiem 19 warto!ci.
ModyÞkacja polega na: (1) wprowadzeniu bardziej szczegó owego podzia u ko owego kontinuum na 19 oddzielnych warto!ci, u o#onych w teoretycznie przewidywanej
strukturze ko owej; (2) akcentowaniu mo#liwo!ci równie#
innych podzia ów, poniewa# kontinuum mo#e by' dzielone na wi"cej warto!ci zdeÞniowanych w$sko lub na mniej
zdeÞniowanych szeroko.
W kolumnie trzeciej tabeli 1 zosta y wymienione wyró#nione i krótko scharakteryzowane nowe warto!ci. Na
rysunku 2 zosta o zaprezentowane ko o warto!ci z podziaem na 19 warto!ci, a tak#e mo#liwe inne podzia y ko owego kontinuum. Niektóre z nowo wyró#nionych warto!ci mo#na po $czy', tworz$c w ten sposób jedn$ z dotychczas wyró#nianych warto!ci (np. dwa aspekty #yczliwo!ci
tworz$ #yczliwo!'). Mo#liwy jest równie# podzia ko a
na cztery warto!ci: przekraczanie siebie, zachowawczo!',
umacnianie siebie oraz otwarto!' na zmiany. Wprawdzie
Schwartz ze wspó pracownikami (2012) u#ywa na ich
okre!lenie równie# w zmodyÞkowanym modelu poj"cia
warto$ci wy!szego rz%du, wydaje si" jednak, #e okre!lenie to przesta o by' odpowiednie. Sugeruje ono bowiem
jaki! poziom podstawowego podzia u, nad którym by by
nadbudowany dopiero ten poziom warto!ci wy#szego rz"du. Je!li w klasycznym modelu warto!ci taka interpretacja
mog a by' uzasadniona, w zmodyÞkowanym modelu nie
ma #adnych przes anek, aby jeden z podzia ów (np. na 10
lub 19) uzna' za bardziej podstawowy ni# inny. Warto zatem unika' okre!lenia warto$ci wy!szego rz%du, gdy# jego
znaczenie przesta o by' dobrze zdeÞniowane na gruncie
zmodyÞkowanego modelu warto!ci.
Podzia ko owego kontinuum jest te# mo#liwy na jeszcze szerzej zdeÞniowane obszary warto!ci ni# podzia na
cztery warto!ci wymienione powy#ej. Jak to zosta o zaprezentowane na rysunku 2, warto!ci przekraczania siebie i zachowawczo!ci tworz$ obszar warto!ci skoncentrowanych na innych, podczas gdy warto!ci umacniania
siebie i otwarto!ci tworz$ obszar warto!ci skoncentrowanych na sobie. Z kolei warto!ci otwarto!ci i przekraczania
siebie tworz$ obszar warto!ci wzrostu, warto!ci wolnych
od l"ku, podczas gdy warto!ci umacniania siebie i zachowawczo!ci tworz$ warto!ci ochrony siebie, unikania l"ku
i zagro#enia.
Do pomiaru 19 warto!ci zosta skonstruowany kwestionariusz PVQ-5x (Schwartz i in., 2012). Cyfra 5 oznacza
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Rysunek 2. Ko o warto!ci Schwartza w modelu zmodyÞkowanym.
)ród o: opracowanie w asne na podstawie Schwartz i in. (2012).

pi$t$ wersj" PVQ (ostatnia wersja PVQ-40, sk adaj$cego
si" z 40 itemów do pomiaru 10 warto!ci, by a czwart$ wersj$ PVQ); litera x oznacza wersj" eksperymentaln$ (experimental). PVQ-5x sk ada si" z 57 itemów (po trzy itemy
na ka#d$ z 19 warto!ci mierzonych tym kwestionariuszem). W projekcie modyÞkuj$cym model warto!ci u#yto
dwóch wersji PVQ-5x, ró#ni$cych si" skal$ odpowiedzi.
W jednej z nich (PVQ-5x-6pt) by a to 6-punktowa skala Likerta (podobnie jak w poprzednich wersjach PVQ),
w drugiej natomiast – skala 11-punktowa (PVQ-5x-11pt).
Wersj" ze skal$ 11-punktow$ wprowadzono w celu weryÞkacji wp ywu u#ytej skali na uzyskane wyniki. Badania
zosta y przeprowadzone w grupie 6059 osób pochodz$cych z dziesi"ciu krajów (Finlandia, Niemcy, Izrael,
W ochy, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Szwajcaria,
Turcja i Stany Zjednoczone). Analiza skalowania wielowymiarowego potwierdzi a ko owe u o#enie wszystkich

19 warto!ci w teoretycznie przewidywanym porz$dku,
z jednym wyj$tkiem: uniwersalizm i #yczliwo!' zamieni y si" miejscami. *yczliwo!' usytuowa a si" bli#ej
kierowania sob$, a uniwersalizm bli#ej przystosowania.
Wyniki konÞrmacyjnej analizy czynnikowej potwierdzi y
mo#liwo!' rozró#nienia wszystkich 19 warto!ci.

PROBLEM BADA% W&ASNYCH
W projekcie modyÞkuj$cym teori" warto!ci, Schwartz
ze wspó pracownikami (2012) stworzyli kwestionariusz
PVQ-5x. Po analizie wyników, zebraniu do!wiadcze%
badawczych w 10 krajach i dyskusji powsta a wersja
PVQ-R. Analizy wyników kolejnej serii bada% przynios y
kolejn$ rewizj" i powsta a wersja PVQ-R2.
Dotychczas zosta y opublikowane lub s$ w trakcie publikacji wyniki dotycz$ce wy $cznie PVQ-5x.
Mia o to miejsce w trzech artyku ach: (1) Schwartza
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i wspó pracowników (2012), wprowadzaj$cym zmodyÞkowan$ teori" i nowy pomiar (wszystkie analizy w tym
tek!cie by y prowadzone na ca ej grupie badanej, pochodz$cej z 10 krajów); (2) Cieciucha, Davidova, Vecchione,
Beierlein i Schwartza (2013) na temat równowa#no!ci pomiaru (autorzy zaprezentowali tam wyniki konÞrmacyjnej analizy czynnikowej dla ka#dego kraju osobno jako
wst"p do testu równowa#no!ci pomiaru przeprowadzonej
w wielogrupowej konÞrmacyjnej analizie czynnikowej;
zaprezentowane tam zosta y jedynie wyniki zebrane za
pomoc$ kwestionariusza PVQ-5x z 6-punktow$ skal$
Likerta); (3) Cieciucha, Davidova, Vecchione i Schwartza
(2013) na temat konÞrmacyjnej analizy czynnikowej drugiego i trzeciego rz"du, w którym autorzy wykazali mo#liwo!' zredukowania 19 w$sko zdeÞniowanych warto!ci
do katalogu dotychczas deÞniowanych warto!ci oraz
do czterech szeroko zdeÞniowanych warto!ci. Analizy
w tym artykule by y prowadzone na tej samej bazie danych, która zosta a wykorzystana w artykule Schwartza
i wspó pracowników (2012).
Niniejszy artyku prezentuje pierwsze badania przeprowadzone przy u#yciu kolejnych wersji zmodyÞkowanego PVQ (PVQ-5x, PVQ-R oraz PVQ-R2). ModyÞkacje
by y wprowadzane po analizie wyników i do!wiadcze%
badawczych zebranych w poprzednich wersjach. Celem
modyÞkacji by o rozwi$zanie zidentyÞkowanych problemów i udoskonalenie pomiaru. Zaprezentowane zostan$
wyniki uzyskane wy $cznie w Polsce. Wyniki polskich
analiz (podobnie jak wyniki uzyskane w innych krajach)
pos u#y y do wprowadzania przez Schwartza kolejnych
modyÞkacji w PVQ, gdy# celem by o stworzenie narz"dzia pomiaru o dobrych w a!ciwo!ciach psychometrycznych w ró#nych krajach. Omówiona zostanie seria pi"ciu
bada%:
Badanie 1. W badaniu zosta u#yty kwestionariusz
PVQ-5x-6pt (z 6-punktow$ skal$ Likerta). Dane zebrane
w tym badaniu wesz y w sk ad bazy danych, na podstawie której przeprowadzono weryÞkacj" zmodyÞkowanej
teorii (Schwartz i in., 2012). Szczegó owe wyniki konÞrmacyjnej analizy czynnikowej zebranych danych zosta y zaprezentowane w artykule Cieciucha, Davidova,
Vecchione, Beierlein i Schwartza (2013). Niniejszy artyku jest pierwsza polsk$ publikacj$ wyników uzyskanych
w tym badaniu, jednak w merytorycznym zakresie jest
przywo aniem wyników z innych tekstów. Sytuacja taka
ma miejsce tylko w pierwszym badaniu. Wyniki wszystkich pozosta ych czterech bada% s$ publikowane po raz
pierwszy.
Badanie 2. W badaniu zosta u#yty kwestionariusz PVQ-5x-11pt (z 11-punktow$ skal$ odpowiedzi). Zebrane
dane wesz y w sk ad bazy danych, na podstawie której

przeprowadzono weryÞkacj" zmodyÞkowanej teorii
(Schwartz i in., 2012), jednak dot$d nie opublikowano
#adnych wyników dotycz$cych poszczególnych krajów,
w tym Polski.
Badanie 3. W badaniu zosta u#yty kwestionariusz
PVQ-5x-6pt (z 6-punktow$ skal$ Likerta). Jest to replikacja badania pierwszego. Niniejszy artyku jest pierwsz$
publikacj$ tych wyników. W wyniku analiz i dyskusji powsta a nowa wersja PVQ (PVQ-R), w której wyeliminowano problemy zidentyÞkowane w badaniach za pomoc$
PVQ-5x.
Badanie 4. W badaniu zosta u#yty kwestionariusz
PVQ-R. Jest to pierwsza publikacja wyników uzyskanych
za pomoc$ tej wersji kwestionariusza. Po analizie dotychczas niepublikowanych wyników – zebranych mi"dzy innymi w Polsce – Schwartz dokona kolejnej modyÞkacji
PVQ, eliminuj$c zidentyÞkowane problemy. W ten sposób powsta a kolejna wersja: PVQ-R2.
Badanie 5. W badaniu zosta u#yty kwestionariusz
PVQ-R2. Jest to pierwsza publikacja wyników uzyskanych za pomoc$ tej wersji kwestionariusza. W ka#dym
z pi"ciu przeprowadzonych bada% sformu owano te same
trzy hipotezy. Problemy z konÞrmacj$ której! z hipotez
w danym badaniu prowadzi y do modyÞkacji PVQ i kolejnego badania, weryÞkuj$cego te hipotezy za pomoc$
kolejnej wersji kwestionariusza.
Owe trzy hipotezy brzmi$ nast"puj$co:
Hipoteza 1. Ka#da z 19 w$sko zdeÞniowanych warto!ci
jest wewn"trznie spójna.
Hipoteza 2. Wszystkich 19 warto!ci jest odró#nialnych
mi"dzy sob$.
Hipoteza 3. Wyró#nione 19 warto!ci formuj$ struktur"
ko ow$.
Pierwsza hipoteza w ka#dym badaniu by a weryÞkowana w analizie wska&ników rzetelno!ci alfa Cronbacha.
Wska&nik ten zale#y od liczby itemów (im wi"cej itemów, tym wi"ksze szanse na wy#szy wska&nik). Ka#da
ze skal kolejnych wersji PVQ sk ada si" z trzech itemów
(a po wyeliminowaniu w$tpliwych itemów w kolejnych
wersjach PVQ, niektóre ze skal budowane by y wy $cznie przez dwa itemy), zatem za satysfakcjonuj$cy poziom
zosta y uznane wska&niki 0,6–0,7 lub wy#sze.
Druga hipoteza w ka#dym badaniu by a weryÞkowana w konÞrmacyjnej analizie czynnikowej. Wykonano
analizy zarówno dla ca ego modelu, jak równie# osobno
dla czterech cz"!ci ko a warto!ci, zgodnie z proponowan$ przez Cieciucha i Davidova (2012) oraz Cieciucha
i Schwartza (2012) strategi$ szk a powi"kszaj$cego.
Analizy przeprowadzono w programie Mplus 6.1 (Muthen, Muthen, 2010). Zgodnie z propozycj$ Cieciucha,
Davidova, Vecchione, Beierlein i Schwartza (2013),
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zastosowano estymator WLSM (Weighted Least Square
with adjusted Mean and Variance), poniewa# skala
Likerta jest pomiarem na skali porz$dkowej.
Oszacowanie dopasowania modelu do danych oparto na
wska&nikach RMSEA oraz CFI. Wska&nik RMSEA (Root
Mean Square Error of Approximation) odzwierciedla poziom dopasowania modelu do macierzy kowariancji, bior$c pod uwag" liczb" stopni swobody i wielko!' próby
(Brown, 2006). Je!li RMSEA jest poni#ej 0,05, model
jest bardzo dobrze dopasowany do danych. Za akceptowalny poziom odci"cia przyjmuje si" RMSEA = 0,08
(Hu, Bentler, 1999; Marsh, Hau, Wen, 2004). Wska&nik
CFI (Comparative Fit Index) powy#ej 0,9 uznawany jest
za próg akceptowalno!ci modelu (Hu, Bentler, 1999).
Wska&nik &2 jest czu y na wielko!' grupy, a poniewa#
badane grupy by y liczne (od N = 547 w badaniu 1 do
N = 2516 w badaniu 5), nie by on brany pod uwag" przy
ocenie jako!ci modelu.
Dodatkowo rozró#nialno!' 19 typów ostatniej wersji kwestionariusza (PVQ-R2) zosta a zweryÞkowana
w procedurze równowa#no!ci pomiaru mi"dzy grup$ kobiet i m"#czyzn.
Trzecia hipoteza zosta a zweryÞkowana w skalowaniu
wielowymiarowym, do którego wprowadzono wyniki
19 warto!ci. Poniewa# hipotezy dotyczy y teoretycznie
jasno okre!lonej struktury, zosta o zastosowane konÞrmacyjne (oparte na teorii) skalowanie wielowymiarowe
(Borg, Groenen, 2005). W skalowaniu wielowymiarowym
zmienne traktowane s$ jako punkty i s$ rozmieszczane
w taki sposób, #e odleg o!ci mi"dzy nimi odpowiadaj$
zwi$zkom mi"dzy zmiennymi. W skalowaniu konÞrmacyjnym za o#ona teoretycznie struktura jest traktowana
jako konÞguracja startowa dla porz$dkowania przez program relacji mi"dzy zmiennymi w przestrzeni geometrycznej. Szczegó owy opis procedury oraz matematyczne
uzasadnienie konÞguracji startowej mo#na znale&' w pracach Bilsky’ego i wspó pracowników (2011) oraz Döring,
Blauensteiner, Aryus, Drögekamp i Bilky’ego (2010).
Struktura ko owa weryÞkowana by a analiz$ wska&nika Stress-1 oraz analiz$ przestrzennego rozmieszczenia
punktów obrazuj$cych wprowadzone warto!ci.
Do skalowania wielowymiarowego, a tak#e do niektórych prezentowanych poni#ej statystyk opisowych zastosowano zalecan$ przez Schwartza (2006) procedur"
centracji. Polega ona na tym, #e wska&nikiem preferencji
danej warto!ci jest nie !rednia itemów sk adaj$cych si" na
dan$ warto!', lecz wynik odejmowania !redniej wszystkich itemów od !redniej danej warto!ci.
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Metoda
Trzy wersje kwestionariusza PVQ do pomiaru
19 warto$ci.
Pierwsza wersja: PVQ-5x. Pierwsza wersja PVQ do
pomiaru 19 warto!ci zosta a przygotowana na potrzeby
projektu modyÞkuj$cego model warto!ci (Schwartz i in.,
2012). Schwartz zaproponowa list" w$sko zdeÞniowanych warto!ci oraz propozycj" itemów mierz$cych owe
warto!ci. Uczestnicy projektu zg aszali swoje uwagi zarówno do deÞnicji warto!ci, jak i itemów je mierz$cych.
Zwracano szczególn$ uwag" na ewentualne problemy
w t umaczeniu na j"zyki, w których planowane by y
badania. Po uzgodnieniu ostatecznego zestawu itemów,
ka#dy z uczestników projektu przygotowa propozycje
t umaczenia na swój j"zyk, dbaj$c zarówno o wierno!'
j"zykow$, jak i uchwycenie znaczenia danej warto!ci,
zgodnie z wymaganiami bada% mi"dzykulturowych
(Brislin, 1970). Nast"pnie zosta y wykonane niezale#ne
t umaczenia zwrotne na j"zyk angielski, które by y dyskutowane ze Schwartzem. W wyniku dyskusji, w której
Schwartz wskazywa wszelkie potencjalne problemy,
wersje j"zykowe niektórych itemów by y modyÞkowane.
Je!li itemy by y modyÞkowane, kolejne niezale#ne t umaczenie zwrotne by o przesy ane do Schwartza, który
podejmowa ostateczn$ decyzj" o akceptacji. W ten sposób powsta kwestionariusz PVQ-5x w wersji angielskiej
oraz w kilku wersjach j"zykowych, w tym po polsku.
Forma kwestionariusza PVQ-5x jest podobna do poprzedniej wersji PVQ, czyli PVQ-40. Itemy opisuj$
ró#nych ludzi w kategoriach ich celów, aspiracji i przekona% dotycz$cych tego, co w #yciu wa#ne. Zadaniem
osoby badanej jest okre!lenie na skali, w jakim stopniu
opisywana osoba jest podobna do badanego. W odró#nieniu od wcze!niejszych wersji PVQ, ka#dy item sk ada
si" wy $cznie z jednego zdania. Ka#da z 19 warto!ci jest
mierzona trzema itemami, w zwi$zku z czym ca y kwestionariusz sk ada si" z 57 itemów. W projekcie modyÞkuj$cym teori" zastosowano PVQ-5x w dwóch wersjach
ró#ni$cych si" skal$ odpowiedzi. Pierwsz$ z nich by a
6-punktowa skala Likerta (PVQ-5x-6pt), stosowana we
wcze!niejszych wersjach PVQ (1 – zupe nie niepodobny
do mnie, 2 – niepodobny do mnie, 3 – troch% podobny do
mnie, 4 – dosy' podobny do mnie, 5 – podobny do mnie,
6 – bardzo podobny do mnie). W drugiej wersji zastosowano skal" 11-stopniow$ (PVQ-5x-11pt), przy czym opisano wy $cznie jej kra%ce (0 – ca kowicie niepodobny do
mnie, 10 – bardzo podobny do mnie).
Schwartz i wspó pracownicy (2012) po wst"pnej analizie wyników PVQ-5x wykluczyli z dalszych analiz 9 itemów, a jeden ze wska&ników #yczliwo!ci-niezawodno!ci zosta uznany za wska&nik #yczliwo!ci-troskliwo!ci.
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Wszystkie analizy prezentowane w artykule modyÞkuj$cym teori" (Schwartz i in., 2012), a tak#e w badaniu
pierwszym, drugim i trzecim prezentowanych w niniejszym artykule (badania, w których u#yto PVQ-5x), zostay przeprowadzone na proponowanych przez Schwartza
i wspó pracowników (2012) 48 itemach. Wykluczone
zosta y nast"puj$ce itemy: UNT1, BEC3, HUM1, COR1,
SEP1, FAC3, POD2, POR3, HE3 (skróty s$ wyja!nione
w tabeli 1; liczba za skrótem oznacza kolejno!' danego
itemu w kwestionariuszu, bior$c pod uwag" zestaw itemów mierz$cych dan$ warto!').
Druga wersja: PVQ-R. W wersji PVQ-R (symbol R
jest skrótem od okre!lenia revised, czyli wersja poprawiona) zosta y wprowadzone nast"puj$ce modyÞkacje:
(1) wymienione zosta y itemy wykluczone z PVQ-5x;
(2) w ka#dym itemie wprowadzono wyra&nie konstrukt
wa#no!ci, tzn. pojawi o si" sformu owanie, #e dane
przekonanie, dzia anie, emocje s$ dla opisywanej osoby
wa#ne; wyeliminowane zosta y wszelkie opisy zachowania, przekonania, emocji itd., poniewa# zast$piono je
konstruktem wa#no!ci; (3) zmodyÞkowano stylistycznie
niektóre itemy. Do analiz przedstawionych w niniejszym
artykule wprowadzono wszystkie (57) itemy.
Trzecia wersja: PVQ-R2. W stosunku do PVQ-R wprowadzone zosta y nast"puj$ce modyÞkacje w PVQ-R2
(okre!lenie R2 oznacza: druga wersja poprawiona):
(1) ka#dy item (opisuj$cy inn$ osob") rozpoczyna si"
sformu owaniem: „Jest dla niego wa#ne”; (2) zmodyÞkowano stylistycznie niektóre itemy. W prezentowanych
poni#ej analizach na danych zebranych w Polsce w ramach badania 5 wykluczono itemy: SEP3, HE3 oraz ST1.
Wykluczone itemy obni#a y zarówno wska&niki rzetelno!ci, jak i wska&niki dopasowania modelu CFA do danych1.

Osoby badane i procedura. W badaniach wzi" o
udzia $cznie N = 7747 osób w wieku od 11 do 84 lat.
W tabeli 2 znajduje si" charakterystyka badanych grup
w kolejnych badaniach.
Badania by y prowadzone w ramach kilku projektów
dotycz$cych psychologii osobowo!ci i psychologii rozwojowej, w których kolejne wersje PVQ wprowadzane
by y jako pomiar warto!ci. Nie kontrolowano wp ywu
kolejno!ci kwestionariuszy na wyniki, ale te# w literaturze nie wykazano dotychczas, #e w pomiarze warto!ci
i cech osobowo!ci kolejno!' kwestionariuszy mo#e by'
zmienn$ zak ócaj$c$. Badania prowadzili studenci i asystenci. Badania by y anonimowe i dobrowolne, przeprowadzane metod$ papier-o ówek.

WYNIKI
W tabeli 3 zosta y zaprezentowane wska&niki # Cronbacha dla czterech wersji PVQ u#ytego w pi"ciu badaniach.
W ka#dym badaniu zidentyÞkowano warto!ci o niskiej jednorodno!ci mierzonej wska&nikiem # Cronbacha
i zmodyÞkowano itemy, które obni#a y ten wska&nik.
Kolejne modyÞkacje doprowadzi y do satysfakcjonuj$cych wska&ników dla 18 warto!ci mierzonych za pomoc$ PVQ-R2. (redni wska&nik # Cronbacha dla tej wersji
kwestionariusza wynosi 0,73. Jedynie wska&nik pokory
usytuowa si" poni#ej przyj"tego punktu odci"cia. Cztery
wska&niki znalaz y si" w przedziale 0,6–0,7. Dla wszystkich pozosta ych warto!ci # Cronbacha wynios y powy#ej 0,7.
Analizy czynnikowe zosta y przeprowadzone dla ka#dej z czterech cz"!ci ko a osobno oraz dla ca ego modelu
w ka#dym z pi"ciu bada%. Wska&niki dopasowania modeli do danych zawiera tabela 4.
Zgodnie z przyj"tymi powy#ej regu ami akceptowalno!ci, model konÞrmacyjnej analizy czynnikowej prze-

Tabela 2
Charakterystyka uczestników pi%ciu bada(
Badanie

Wersja PVQ

N

Procent kobiet

Wiek

Badanie 1

PVQ-5x (6-punktowa skala)

0547

66%

19–76 lat; M = 27,0; SD = 10,0

Badanie 2

PVQ-5x (11-punktowa skala)

1295

66%

18–84 lat; M = 32,0; SD = 13,2

Badanie 3

PVQ-5x (6-punktowa skala)

1476

55%

11–83 lata; M = 29,1; SD = 13,6

Badanie 4

PVQ-R

1913

65%

14–78 lat; M = 21,7; SD = 7,5

Badanie 5

PVQ-R2

2516

55%

14–78 lat; M = 30,1; SD = 11,5

Razem

7747

)ród o: opracowanie w asne.
1

Polsk$ wersj" ostatecznej wersji PVQ mo#na otrzyma' od autora niniejszego artyku u.
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Tabela 3
Alfa Cronbacha 19 warto$ci mierzonych PVQ-5x-6pt, PVQ-5x-11pt, PVQ-R, PVQ-R2
Badanie 1
PVQ-5x-6pt

Badanie 2
PVQ-5x-11pt

Badanie 3
PVQ-5x-6pt

Badanie 4
PVQ-R

Badanie 5
PVQ-R2

Osi#gni"cia

0,63

0,61

0,66

0,64

0,74

Hedonizm

0,59

0,67

0,66

0,68

0,66

Warto !

Stymulacja

0,70

0,68

0,76

0,64

0,72

Kierowanie sob# w dzia%aniu

0,67

0,78

0,69

0,69

0,73

Kierowanie sob# w my leniu

0,56

0,66

0,66

0,66

0,61

Uniwersalizm–tolerancja

0,61

0,56

0,62

0,73

0,74

Uniwersalizm ekologiczny

0,88

0,85

0,86

0,83

0,83

Uniwersalizm spo%eczny

0,71

0,75

0,70

0,74

0,74

)yczliwo !–troskliwo !

0,71

0,82

0,76

0,74

0,73

)yczliwo !–niezawodno !

0,62

0,69

0,60

0,78

0,77

Pokora

0,41

0,32

0,35

0,54

0,53

Przystosowanie do ludzi

0,72

0,69

0,67

0,74

0,77

Przystosowanie do regu%

0,70

0,74

0,75

0,78

0,78

Tradycja

0,80

0,81

0,79

0,84

0,81

Bezpiecze&stwo spo%eczne

0,72

0,76

0,72

0,78

0,77

Bezpiecze&stwo osobiste

0,64

0,72

0,59

0,66

0,63

Pres'$

0,48

0,50

0,52

0,75

0,69

W%adza nad zasobami

0,82

0,76

0,74

0,80

0,76

W%adza nad lud(mi

0,71

0,65

0,69

0,80

0,81

)ród o: opracowanie w asne.

kraczania siebie oraz zachowawczo!ci jest akceptowalny
we wszystkich badaniach. Modele umacniania siebie oraz
otwarto!ci s$ akceptowalne we wszystkich badaniach, bior$c pod uwag" wska&nik CFI. Jednak#e wska&nik RMSEA
sugeruje problemy w umacnianiu siebie w badaniach 1, 3
i 4, natomiast w otwarto!ci – w badaniach 1, 4 i 5.
W badaniach 1, 2, 3 i 4 model dla wszystkich warto!ci
nie jest interpretowalny, poniewa# program generowa
komunikat, #e macierz kowariancji nie jest pozytywnie
zdeÞniowana. Taki komunikat !wiadczy zwykle o tym,
#e nie jest mo#liwe rozró#nienie wszystkich zmiennych
latentnych – niektóre z nich s$ zbyt wysoko skorelowane,
aby mog y by' rozró#nialne. W modelu dla wszystkich
warto!ci w ostatnim (pi$tym) badaniu, z najlepsz$ jak dotychczas wersj$ kwestionariusza (PVQ-R2), mo#liwe jest
jednak rozró#nienie wszystkich 19 warto!ci, a wska&niki
dopasowania modelu s$ na satysfakcjonuj$cym poziomie.
W modelu tym zosta wprowadzony wy $cznie jeden adunek krzy#owy – item POR3 (wska&nik w adzy nad zasobami) jest wska&nikiem obu rodzajów warto!ci w adzy:
zarówno w adzy nad zasobami, jak i w adzy-dominacji
nad lud&mi.

Model konÞrmacyjnej analizy czynnikowej dla wszystkich warto!ci w badaniu 5 mo#na zatem traktowa' jako
zwie%czenie wysi ków zmierzaj$cych do jak najlepszego
pomiaru 19 warto!ci. Akceptowalny model z a# 19 zmiennymi latentnymi jest swoistym sukcesem psychometrycznym i teoretycznym, który chyba nie ma precedensu poza
psychologi$ warto!ci w podej!ciu Schwartza.
Dodatkowo zosta a przeprowadzona konÞrmacyjna
analiza czynnikowa osobno w grupie kobiet i m"#czyzn,
a nast"pnie test równowa#no!ci pomiaru (measurement
invariance) mi"dzy m"#czyznami a kobietami wed ug
procedury wielogrupowej porz$dkowej konÞrmacyjnej analizy czynnikowej (Multigroup Categorical ConÞrmatory Factor Analysis, MCCFA), zaproponowanej
w programie modyÞkuj$cym model warto!ci i szczegóowo opisanej przez Cieciucha, Davidova, Vecchione,
Beierlein i Schwartza (2013). Uzyskano nast"puj$ce
wska&niki dopasowania w grupie kobiet: &2 = 17741,7;
df = 1205; RMSEA = 0,053 (0,052–0,054); CFI = 0,906,
w grupie m"#czyzn: &2 = 14457,2; df = 1205; RMSEA
= 0,053 (0,052–0,053); CFI = 0,911. Równowa#no!'
metryczna i skalarna jest zadowalaj$ca dla wszystkich
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Tabela 4
Wska)niki dopasowania modeli w konÞrmacyjnej analizie czynnikowej do danych w pi%ciu badaniach
Model

Przekraczanie siebie

Umacnianie siebie

Otwarto ! na zmiany

Zachowawczo !

Badanie

!2

df

RMSEA

CFI

Badanie 1

00162,8

0055

0,060 (0,049–0,071)

0,981

Badanie 2

00238,6

0055

0,051 (0,044–0,057)

0,988

Badanie 3

00217,5

0055

0,045 (0,039–0,051)

0,989

Badanie 4

00447,0

0080

0,049 (0,045–0,054)

0,985

Badanie 5

00683,6

0080

0,055 (0,051–0,059)

0,982

Badanie 1

00052,9

0011

0,083 (0,062–0,107)

0,983

Badanie 2

00079,7

0011

0,069 (0,056–0,084)

0,979

Badanie 3

00155,50

0011

0,094 (0,082–0,108)

0,974

Badanie 4

00766,70

0023

0,130 (0,122–0,138)

0,953

Badanie 5

00339,23

0023

0,074 (0,067–0,081)

0,984

Badanie 1

00235,5

0038

0,097 (0,086–0,110)

0,942

Badanie 2

00284,5

0038

0,071 (0,063–0,079)

0,974

Badanie 3

00398,3

0038

0,080 (0,073–0,087)

0,967

Badanie 4

01194,2

0048

0,112 (0,106–0,117)

0,913

Badanie 5

00389,4

0021

0,084 (0,077–0,091)

0,972

Badanie 1

00379,7

0098

0,072 (0,065–0,080)

0,942

Badanie 2

00449,2

0098

0,053 (0,048–0,058)

0,976

Badanie 3

00689,8

0098

0,064 (0,060–0,069)

0,960

Badanie 4

01828,8

0168

0,072 (0,069–0,075)

0,942

Badanie 5

01616,5

0149

0,063 (0,060–0,066)

0,960

Badanie 1

Ca%y model

Macierz kowariancji niezdeÞniowana pozytywnie

Badanie 2

Macierz kowariancji niezdeÞniowana pozytywnie

Badanie 3

Macierz kowariancji niezdeÞniowana pozytywnie

Badanie 4

Macierz kowariancji niezdeÞniowana pozytywnie

Badanie 5

11103,4

1205

0,057 (0,056–0,058)

0,902

)ród o: opracowanie w asne.

19 warto!ci (w MCCFA uzyskano nast"puj$ce wska&niki:
&2 = 10387,9; df = 2534; RMSEA = 0,050 (0,049–0,051);
CFI = 0,918.
W tabeli 5 zosta y przedstawione adunki czynnikowe
itemów w ca ym modelu zweryÞkowanym w badaniu 5,
wraz ze statystykami opisowymi !rednich wyliczonych
zgodnie z kluczem z procedur$ centrowania i bez niej.
Zaprezentowano zatem !rednie, odchylenia standardowe,
wska&niki sko!no!ci oraz kurtozy.
Tabela 6 prezentuje korelacje mi"dzy warto!ciami.
Poni#ej przek$tnej znajduj$ si" korelacje mi"dzy zmiennymi latentnymi w CFA, a powy#ej przek$tnej korelacje

mi"dzy centrowanymi wska&nikami warto!ci, wyliczonymi zgodnie z kluczem.
Wszystkich 19 warto!ci jest rozró#nialnych, cho'
cztery korelacje mi"dzy zmiennymi latentnymi s$ powy#ej 0,8. Jednak#e mi"dzy scentrowanymi wska&nikami
obliczonymi zgodnie z kluczem #adna korelacja nie przekracza 0,6.
W celu weryÞkacji struktury ko owej przeprowadzono skalowanie wielowymiarowe w wersji konÞrmacyjnej. Uzyskano wska&nik dopasowania Stress-1 = 0,149.
Poniewa# nast$pi o nieznaczne przesuni"cie hedonizmu wzgl"dem stymulacji, do analizy wprowadzono

0,71
0,81
0,75

COI3

0,38

HUM3

COI2

0,71

HUM2

COI1

0,51

0,77

BED3

HUM1

0,83

BED2

0,67

BEC3
0,77

0,83

BED1

0,79

0,76

UNC3

BEC2

0,75

UNC2

BEC1

0,71

0,76

UNT3

UNC1

0,77

UNT2

0,87

UNN3
0,68

0,74

UNT1

0,81

*adunek w CFA

UNN2

Item

UNN1

Ci$g dalszy tabeli na nast"pnej stronie

Przystosowanie do ludzi

Pokora

)yczliwo !–niezawodno !

)yczliwo !–troskliwo !

Uniwersalizm spo%eczny

Uniwersalizm–tolerancja

Uniwersalizm ekologiczny

Warto !

3,82 (1,09)

3,75 (0,99)

5,07 (0,85)

4,99 (0,85)

4,51 (1,00)

4,37 (1,00)

3,87 (1,14)

rednia
(odchylenie
standardowe)

–0,29

–0,15

–1,07

–1,03

–0,69

–0,65

–0,26

sko no !

Wyniki niecentrowane

–0,39

–0,26

–1,00

–0,98

–0,25

–0,28

–0,48

kurtoza

–0,44 (0,90)

–0,50 (0,87)

–0,81 (0,63)

–0,73 (0,64)

–0,25 (0,76)

–0,12 (0,79)

–0,38 (0,97)

rednia
(odchylenie
standardowe)

–0,43

–0,27

–0,43

–0,49

–0,62

–0,54

–0,24

sko no !

Wyniki centrowane

–0,06

–0,02

–0,69

–0,53

–0,95

–0,80

–0,06

kurtoza

Tabela 5
*adunki czynnikowe w modelu konÞrmacyjnej analizy czynnikowej dla wszystkich warto$ci; $rednie, odchylenie standardowe, sko$no$' i kurtoza wska)ników
19 warto$ci (centrowanych i niecentrowanych) w badaniu pi"tym
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Ci$g dalszy tabeli na nast"pnej stronie

W%adza nad lud(mi

W%adza nad zasobami

Pres'$

Bezpiecze&stwo osobiste

Bezpiecze&stwo spo%eczne

Tradycja

Przystosowanie do regu%

Warto !

0,66
0,89
0,79

POD1

POD2

POD3

0,17

POR3
0,61

0,85

POR2

POR3

0,81

0,71

FAC3

POR1

0,79

FAC2

–

SEP3
0,65

0,75

SEP2

FAC1

0,69

0,81

SES3

SEP1

0,80

SES2

0,87

TR3
0,75

0,78

TR2

SES1

0,74

0,74

COR3

TR1

0,78

COR2

*adunek w CFA

0,77

Item

COR1

Ci$g dalszy tabeli z poprzedniej strony

2,85 (1,21)

3,81 (1,13)

4,59 (0,92)

4,86 (0,97)

4,43 (1,04)

4,19 (1,12)

3,89 (1,07)

rednia
(odchylenie
standardowe)

0,41

–0,23

–0,62

–0,91

–0,59

–0,55

–0,32

sko no !

Wyniki niecentrowane

–0,55

–0,41

–0,15

–0,62

–0,12

–0,19

–0,25

kurtoza

–1,41 (1,23)

–0,45 (1,09)

–0,33 (0,72)

–0,60 (0,76)

–0,17 (0,80)

–0,07 (0,90)

–0,36 (0,87)

rednia
(odchylenie
standardowe)

–0,25

–0,18

–0,34

–0,71

–0,51

–0,62

–0,53

sko no !

Wyniki centrowane

–0,35

–0,05

–0,70

–1,38

–0,39

–0,54

–0,68

kurtoza
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0,57
0,69
0,59

SDT2

SDT3

0,80

SDA3

SDT1

0,73

SDA2

0,88

ST3
0,71

0,69

ST2

SDA1

–

–

HE3

ST1

0,75

HE2

0,68

AC3
0,77

0,78

AC2

HE1

0,76

)ród o: opracowanie w asne.

*adunek w CFA

AC1

Item

Skróty warto!ci zosta y wyja!nione w tabeli 1.

Kierowanie sob# w my leniu

Kierowanie sob# w dzia%aniu

Stymulacja

Hedonizm

Osi#gni"cia

Warto !

Ci$g dalszy tabeli z poprzedniej strony

4,38 (0,95)

4,81 (0,88)

3,93 (1,20)

4,93 (0,94)

4,54 (0,95)

rednia
(odchylenie
standardowe)

–0,46

–0,78

–0,24

–0,95

–0,57

sko no !

Wyniki niecentrowane

–0,15

–0,43

–0,58

–0,57

–0,01

kurtoza

–0,12 (0,75)

–0,55 (0,74)

–0,32 (1,11)

–0,13

–0,22

–0,23

–0,44

–0,37

–0,28 (0,76)

–0,68 (0,83)

sko no !

rednia
(odchylenie
standardowe)

Wyniki centrowane

–0,24

–0,50

–0,16

–0,40

–0,67

kurtoza
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–0,69

–0,55

–0,49

–0,51

–0,37

–0,36

–0,24

–0,34

–0,33

–0,53

–0,47

–0,51

–0,45

–0,58

–0,43

–0,30

–0,02

–0,10

–0,06

–0,13

–0,10

–0,14

–0,40

BEC

BED

HU

COI

COR

TR

SES

SEP

FAC

POR

POD

AC

HE

ST

SDA

SDT

–0,52

–0,36

–0,14

–0,34

–0,23

–0,30

–0,11

–0,47

–0,57

–0,75

–0,59

–0,61

–0,68

–0,76

–0,72

–0,73

–0,33

–0,20

UNC

–0,63

–0,59

–0,22

–0,56

–0,47

–0,25

–0,08

–0,54

–0,76

–0,56

–0,52

–0,46

–0,44

–0,48

–0,95

–0,20

–0,15

–0,12

BEC

)ród o: opracowanie w asne.

Skróty warto!ci zosta y wyja!nione w tabeli 1.

–0,68

–0,51

–0,33

–0,28

–0,06

–0,49

–0,43

–0,57

–0,67

–0,62

UNC

–0,81

–0,51

–0,11

UNT

UNT

UNN

UNN

–0,65

–0,64

–0,22

–0,60

–0,50

–0,25

–0,08

–0,56

–0,75

–0,56

–0,53

–0,46

–0,47

–0,48

–0,50

–0,16

–0,17

–0,17

BED

–0,31

–0,09

–0,04

–0,02

–0,06

–0,16

–0,20

–0,30

–0,34

–0,52

–0,69

–0,71

–0,82

–0,07

–0,06

–0,20

–0,07

–0,12

HU

–0,28

–0,07

–0,05

–0,10

–0,12

–0,14

–0,05

–0,41

–0,43

–0,48

–0,54

–0,64

–0,35

–0,04

–0,07

–0,21

–0,12

–0,10

COI

–0,34

–0,17

–0,04

–0,01

–0,16

–0,07

–0,04

–0,39

–0,53

–0,56

–0,69

–0,25

–0,24

–0,09

–0,07

–0,13

–0,00

–0,14

COR

–0,39

–0,20

–0,07

–0,14

–0,28

–0,00

–0,01

–0,40

–0,51

–0,65

–0,31

–0,13

–0,18

–0,00

–0,00

–0,09

–0,08

–0,05

TR

–0,51

–0,34

–0,05

–0,30

–0,29

–0,05

–0,09

–0,57

–0,66

–0,20

–0,12

–0,00

–0,00

–0,00

–0,00

–0,27

–0,00

–0,19

SES

–0,54

–0,54

–0,14

–0,57

–0,55

–0,07

–0,43

–0,72

–0,13

–0,06

–0,22

–0,14

–0,04

–0,00

–0,00

–0,00

–0,08

–0,00

SEP

–0,53

–0,51

–0,25

–0,51

–0,66

–0,18

–0,42

–0,13

–0,00

–0,13

–0,11

–0,07

–0,19

–0,00

–0,05

–0,13

–0,19

–0,16

FAC

–0,27

–0,36

–0,44

–0,56

–0,70

–0,61

–0,07

–0,06

–0,27

–0,27

–0,29

–0,29

–0,31

–0,33

–0,30

–0,49

–0,39

–0,25

POR

–0,10

–0,11

–0,45

–0,12

–0,44

–0,55

–0,00

–0,18

–0,23

–0,16

–0,19

–0,27

–0,16

–0,37

–0,36

–0,47

–0,42

–0,20

POD

–0,71

–0,70

–0,64

–0,74

–0,24

–0,41

–0,16

–0,19

–0,29

–0,24

–0,34

–0,36

–0,40

–0,05

–0,08

–0,40

–0,22

–0,40

AC

–0,63

–0,65

–0,65

–0,31

–0,00

–0,21

–0,05

–0,15

–0,20

–0,31

–0,41

–0,30

–0,31

–0,15

–0,09

–0,19

–0,10

–0,25

HE

–0,55

–0,44

–0,27

–0,30

–0,28

–0,31

–0,12

–0,39

–0,34

–0,27

–0,36

–0,26

–0,22

–0,18

–0,17

–0,27

–0,12

–0,17

ST

–0,81

–0,12

–0,26

–0,27

–0,00

–0,05

–0,00

–0,16

–0,19

–0,29

–0,28

–0,36

–0,29

–0,17

–0,11

–0,20

–0,00

–0,27

SDA

–0,29

–0,11

–0,11

–0,15

–0,08

–0,10

–0,11

–0,25

–0,08

–0,19

–0,20

–0,24

–0,21

–0,04

–0,00

–0,10

–0,11

–0,07

SDT

Tabela 6
Korelacje mi%dzy 19 warto$ciami w badaniu 5. Poni!ej przek"tnej znajduj" si% wspó czynniki korelacji mi%dzy zmiennymi latentnymi w modelu konÞrmacyjnej
analizy czynnikowej dla wszystkich warto$ci; powy!ej przek"tnej – wspó czynniki korelacji mi%dzy scentrowanymi wska)nikami preferencji warto$ci, wyliczonymi
zgodnie z kluczem
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Rysunek 3. Wynik konÞrmacyjnego skalowanie wielowymiarowego 19 scentrowanych warto$ci w badaniu 5.
Skróty warto!ci zosta y wyja!nione w tabeli 1.
)ród o: opracowanie w asne.

wymuszenie zamiany jednego z wymiarów mi"dzy hedonizmem a stymulacj$. Po modyÞkacji wska&nik Stress-1
nie zmieni si" i wyniós równie# 0,149, co oznacza, #e
by a to interwencja dopuszczalna. Rysunek 3 prezentuje
wynik konÞrmacyjnego skalowania wielowymiarowego
po wprowadzonej modyÞkacji.
Niemal wszystkie warto!ci usytuowa y si" w kolejno!ci przewidywanej przez model teoretyczny. Jedynym
wyj$tkiem by a zamiana miejscami #yczliwo!ci i uniwersalizmu. Taki sam wynik zosta uzyskany w programie
modyÞkuj$cym teori" (Schwartz i in., 2012).

DYSKUSJA
ModyÞkacj" modelu warto!ci przeprowadzon$ przez
Schwartza i wspó pracowników (2012) potwierdzi y badania zrealizowane w 10 krajach, w tym w Polsce. Jak
si" okaza o, zastosowany w owych badaniach pomiar 19
warto!ci wymaga drobnych modyÞkacji i udoskonale%.
Prezentowana w niniejszym artykule seria pi"ciu bada%

ukazuje #mudn$ drog" dochodzenia do pomiaru o dobrej
jako!ci. Seria wprowadzanych przez Schwartza drobnych
modyÞkacji do itemów (na podstawie analiz prowadzonych w ró#nych krajach, w tym w Polsce) doprowadzi a do
satysfakcjonuj$cego rezultatu osi$gni"tego w badaniu 5.
PVQ-R2 charakteryzuje si" satysfakcjonuj$c$ rzetelno!ci$, trafno!ci$ czynnikow$ oraz teoretyczn$. Rzetelno!'
zosta a zweryÞkowana wska&nikiem # Cronbacha. Itemy,
które uzyskiwa y nisk$ moc dyskryminacyjn$ i skale
o niskiej # Cronbacha, by y w kolejnych w wersjach modyÞkowane, a# ostatecznie uzyskano satysfakcjonuj$ce
wska&niki. Jedynym wyj$tkiem jest pokora, która ci$gle
uzyskuje zbyt niski wska&nik # Cronbacha.
Trafno!' czynnikowa by a weryÞkowana w konÞrmacyjnej analizie czynnikowej. Modele by y konstruowane
zarówno osobno dla czterech g ównych obszarów ko a,
jak i dla ca ego modelu. Kolejne modyÞkacje itemów
doprowadzi y do swoistego sukcesu psychometrycznego.
Zarówno wszystkie modele dla czterech obszarów ko a,
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jak i model dla wszystkich 19 warto!ci, mierzonych za
pomoc$ PVQ-R2, uzyska y satysfakcjonuj$ce wska&niki dopasowania do danych. Dopasowanie modelu do
danych oraz brak jakichkolwiek problemów w estymacji tak skomplikowanego modelu s$ potwierdzeniem, #e
wszystkich 19 warto!ci jest rozró#nialnych, cho' niektóre
z nich ze sob$ silnie skorelowane. Korelacje te uk adaj$
si" najcz"!ciej zgodnie z modelem teoretycznym: zwykle
najwy#ej skorelowane s$ warto!ci s$siaduj$ce, a najni#ej
le#$ce po przeciwnej stronie ko a.
Trafno!' teoretyczna ostatniej wersji PVQ (PVQ-R2)
zosta a zweryÞkowana w konÞrmacyjnym skalowaniu
wielowymiarowym. Okaza o si", #e jedynym wyra&nym
odst"pstwem od modelu teoretycznego jest zamiana miejscami warto!ci #yczliwo!ci i uniwersalizmu. Podobny
wynik uzyska Schwartz ze wspó pracownikami (2012),
a tak#e Cieciuch i Schwartz (2012). W literaturze brakuje
pe nej i przekonuj$cej odpowiedzi na pytanie o przyczyny tego fenomenu. Proponowane s$ jedynie trzy wst"pne wyja!nienia (Cieciuch, Schwartz, 2012; Schwartz
i in., 2012). Pierwszym z nich jest metodologia pomiaru
– wi"kszo!' bada%, w których uniwersalizm s$siadowa
z kierowaniem sob$, by a prowadzona za pomoc$ SVS
(Schwartz Values Survey), podczas gdy wi"kszo!' bada%,
w których #yczliwo!' przesuwa si" w kierunku kierowania sob$, prowadzona by a za pomoc$ PVQ. Drugi sposób polega na wskazaniu przesuni"cia akcentów w deÞniowaniu warto!ci w zmodyÞkowanej teorii. W uniwersalizmie wyodr"bniony zosta komponent uniwersalizmu
ekologicznego, który mo#e by' bliski przystosowaniu do
regu , podczas gdy w #yczliwo!ci zosta a wyodr"bniona
#yczliwo!'-niezawodno!', która zbli#a si" do kierowania
sob$. Trzeci sposób wskazuje na mo#liwe przesuni"cie
motywacyjnych znacze% tych warto!ci w ostatnich kilkunastu latach. W badaniach prowadzonych przez 2000
rokiem uniwersalizm sytuowa si" mi"dzy kierowaniem
sob$ a #yczliwo!ci$. Zamiana miejscami uniwersalizmu
i #yczliwo!ci, która przesuwa si" bli#ej kierowania sob$,
zacz" a by' odnotowywana w badaniach w ostatnich latach (Cieciuch, Schwartz, 2012; Schwartz i in., 2012).
Podsumowuj$c seri" zaprezentowanych pi"ciu bada%,
mo#na stwierdzi', #e zasadno!' modyÞkacji modelu
Schwartza uzyska a kolejne potwierdzenia empiryczne,
a Portretowy kwestionariusz warto$ci w najnowszej wersji (PVQ-R2) charakteryzuje si" wzgl"dnie dobr$ rzetelno!ci$ oraz nadzwyczaj wysok$ trafno!ci$ czynnikow$.
Warto podkre!li', #e sukces PVQ-R2 jest sukcesem
nie tylko psychometrycznym, ale równie# teoretycznym.
Metaforycznie rzecz ujmuj$c – to, co dotychczas mierzyli!my w metrach, mo#emy mierzy' w centymetrach.
Oznacza to nie tylko, #e mamy odpowiednie ku temu

narz"dzie. Oznacza to te#, #e natura warto!ci jest taka, i#
ów pomiar w centymetrach jest mo#liwy. Osobnym zagadnieniem jest pytanie, czy taki pomiar w centymetrach
jest zawsze potrzebny. ZmodyÞkowany model warto!ci
nie narzuca jednak konieczno!ci pomiaru w centymetrach, co wi"cej – proponuje równie# pomiar w kilometrach. Metoda i precyzja pomiaru powinny by' bowiem
zale#ne od celu pomiaru. Bywaj$ sytuacje, gdy pomiar
w centymetrach jest strat$ czasu i energii, poniewa# pomiar w metrach jest absolutnie wystarczaj$cy. Zapewne
bywaj$ jednak te# sytuacje, gdy pomiar w metrach prowadzi do dyskwaliÞkuj$cych b "dów, gdy potrzebna jest
wi"ksza precyzja. Obecnie badacze warto!ci maj$ do dyspozycji pomiar w$sko zdeÞniowanych 19 warto!ci, a tak#e kilka katalogów warto!ci deÞniowanych coraz ogólniej. Zawsze jednak mierzone warto!ci s$ u o#one w kolejno!ci i strukturze przewidywanej przez model ko owy.
Stosowanie PVQ do pomiaru 19 warto!ci nie oznacza konieczno!ci wprowadzania do analiz 19 warto!ci.
Mo#na bowiem niektóre wi$zki s$siaduj$cych ze sob$
warto!ci po $czy', je!li tego wymaga cel badawczy.
Przyk adem mo#e by' wprowadzenie do analiz warto!ci
umacniania siebie (u!redniony wynik osi$gni"' i dwóch
rodzajów w adzy), a nawet warto!ci koncentracji na sobie
(u!redniony wynik kierowania sob$ w my!leniu, kierowania sob$ w dzia aniu, stymulacji, hedonizmu, osi$gni"', w adzy nad lud&mi, w adzy nad zasobami, presti#u
i bezpiecze%stwa osobistego). Mo#na te# wykorzysta'
w analizach jedynie niektóre w$sko zdeÞniowane warto!ci, np. rozró#nienie kierowania sob$ w my!leniu i kierowania sob$ w dzia aniu.
ZmodyÞkowany model warto!ci jest nie tylko precyzyjniejsz$ obserwacj$, lecz tak#e precyzyjniejsz$ teori$.
Pierwsz$ wersj" swojego ko owego modelu warto!ci
Schwartz zaproponowa , analizuj$c wyniki uzyskane
za pomoc$ Skali warto$ci Rokeacha (Schwartz, Bilsky,
1987). Zebrane dane odkry y swoje zaskakuj$ce tajemnice dopiero, gdy Schwartz zacz$ je bada' w optyce modelu ko owego. Okaza o si" wówczas, #e indywidualne
hierarchie warto!ci s$ konstruowane wed ug uniwersalnej
gramatyki opisanej w modelu ko owym. Warto jeszcze
raz podkre!li', #e argumenty empiryczne na rzecz tej tezy
kry y si" w bazach danych zebranych za pomoc$ narz"dzi
s u#$cych wy $cznie do pomiaru hierarchii.
Analogiczn$ optyk" badawcz$ wprowadza zmodyÞkowany model ko owy czy raczej – w ramach owego
modelu – o#ywiona teza o ko owym kontinuum. Teza ta
bowiem pozwala dokonywa' nowych pomiarów, ale równie# w nowy sposób spojrze' na dotychczasowe dane. T"
now$ optyk" teoretyczn$ zastosowali Cieciuch, Schwartz
i Vecchione (2013) do analizy starych danych zebranych
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za pomoc$ PVQ przeznaczanego do pomiaru 10 warto!ci. Wykonuj$c analizy danych zebranych w 13 krajach,
uzyskali oni dwa wyra&ne wyniki. Pierwszym z nich by a
replikacja bada% Cieciucha i Schwartza (2012) przeprowadzonych w Polsce. Okaza o si", #e w wielu krajach
mo#na wyró#ni' o wiele wi"cej ni# 10 warto!ci, stosuj$c precyzyjne testy istotno!ci w porównaniach modeli
zagnie#d#onych w konÞrmacyjnej analizie czynnikowej. Drugi wynik dotyczy teoretycznej mocy modelu.
Okaza o si", #e wykorzystanie w$sko i precyzyjnie zdeÞniowanych warto!ci pozwoli o rozstrzygn$' niektóre
dotychczas opublikowane, niejednoznaczne rezultaty
lub pog "bi' pewne interpretacje. Jak wykazali Cieciuch,
Vecchione i Schwartz (2013), takie niejednoznaczne, niejasne lub zbyt powierzchowne wyniki w literaturze mog$
by' pochodn$ analiz na zbyt du#ym poziomie ogólno!ci.
Na przyk ad niejednoznaczne zwi$zki p ci z preferencj$
bezpiecze%stwa wynika y st$d, #e kobiety bardziej preferuj$ bezpiecze%stwo osobiste, a m"#czy&ni spo eczne,
co jest zgodne zarówno z teoretycznymi wyja!nieniami ewolucyjnymi, jak i z wyja!nieniami w modelu ról
spo ecznych. Po $czenie obu rodzajów bezpiecze%stwa
w jednej zmiennej prowadzi o do stwierdzanego w wielu
badaniach braku zwi$zku p ci z t$ warto!ci$ lub zwi$zków przypadkowych (Schwartz, Rubel, 2005). Innym
przyk adem rozwa#anym przez Cieciucha i wspó pracowników (2013) jest reanaliza zale#no!ci mi"dzy preferencjami warto!ci a stylami to#samo!ci, opublikowanymi przez Berzonsky’ego, Cieciucha, Durieza i Soenensa
(2011). Berzonsky ze wspó pracownikami wykazali
zwi$zek stylu informacyjnego z preferencj$ kierowania
sob$ i zwi$zek stylu normatywnego z preferencj$ tradycji. Jak wykazali teoretycznie i empirycznie Cieciuch,
Schwartz i Vecchione (2013), za pierwsz$ z tych zale#no!ci jest odpowiedzialna preferencja wy $cznie jednego
aspektu kierowania sob$ – kierowania sob$ w my!leniu,
a za drug$ z wymienionych powy#ej zale#no!ci jest odpowiedzialny wy $cznie jeden aspekt tradycji. Warto jednak
doda', #e problem wi"kszej mocy predykcyjnej precyzyjniej zdeÞniowanych warto!ci nie jest jeszcze ostatecznie
rozstrzygni"ty. Obecnie w kilku krajach prowadzone na
ten temat programy badawcze, a na konferencjach trwaj$
na ten temat burzliwe dyskusje.
Model warto!ci Schwartza kryje wiele intryguj$cych
implikacji teoretycznych. Na jedn$ z nich zwróci uwag" Cieciuch (2012) w swojej polemice z McCrae (2009),
opublikowanej w Theory and Psychology. McCrae (2009)
porówna model Wielkiej Pi$tki cech do Þzyki osobowo!ci. Cieciuch (2012) wykaza , #e stosuj$c kryteria i metaforyk" McCrae (2009), Wielka Dziesi$tka warto!ci jest
w równym stopniu kandydatem na Þzyk" osobowo!ci,
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co cechy osobowo!ci, a bior$c pod uwag" rozró#nienie
Lewina na Arystotelesowski i Galileuszowy sposób uprawiania psychologii (czy mówi$c metaforycznie – Þzyki psychologii), model Wielkiej Dziesi$tki warto!ci ma
wi"ksz$ moc heurystyczn$ ni# model Wielkiej Pi$tki
cech. ZmodyÞkowany model warto!ci, w którym Wielka
Dziesi$tka skrywa si" za tajemniczym kontinuum, otwiera jeszcze wi"cej mo#liwych interpretacji i konsekwencji teoretycznych. Teoretyczn$ tajemniczo!' kontinuum
roz!wietla jednak psychometryczna precyzja pomiaru,
wycyzelowanego w konÞrmacyjnej analizie czynnikowej
i konÞrmacyjnym skalowaniu wielowymiarowym.
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The measurement of values in the reÞned Schwartz’s theory
Jan Cieciuch
University of Finance and Management

ABSTRACT
In 2012 Schwartz with colleagues have reÞned the value theory. The reÞnement was based on the statement,
that values form a continuum, therefore various, more or less precise, partitions of the continuum are possible. Schwartz et al. (2012) proposed to divide the continuum into 19 more narrowly deÞned values, that
are placed in the theoretically predicted way on the value circle. The article presents Þve studies conducted
in Poland on a total of N = 7747 respondents aged 11-84 years. Subsequent versions of the of the Portrait
Value Questionnaire (PVQ) to measure 19 values were used (PVQ-5x with 6-point Likert scale, PVQ-5x
with 11-point Likert scale, PVQ-R and PVQ-R2). The Þnal version of the questionnaire (PVQ-R2) has the
following features: (1) satisfactory reliability measured by Cronbach’s alpha; (2) factorial validity – model
for all 19 values reached satisfactory model Þt coefÞcients in conÞrmatory factor analysis and (3) structural
validity – conÞrmatory multidimensional scaling supported the theoretically predicted circular order of all
values but universalism and benevolence, that changed places, in analogy to the recently published results
of other studies (Schwartz et al., 2012).
Key words: values, value circle, PVQ
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