
Rozdział 5.
Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP)

5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza

5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy

     Motywacja to zestaw sił, które powodują, iż ludzie zachowują się w określony sposób. Wiedza 
o niej jest niezbędna menedżerom, bowiem obok indywidualnych możliwości, uzdolnień i cech 
otoczenia, decyduje o osobistych osiągnięciach pracownika. W bardzo licznych opracowaniach tych 
zagadnień wyróżnia się zwykle cztery podejścia:

1. Podejście do motywowania od strony treści, które podkreśla wagę czynników sprawczych 
motywacji. Fundamentem teorii należących do tego nurtu jest przekonanie, iż niezaspokojona 
potrzeba powoduje napięcie oraz brak homeostazy. Aby przywrócić zakłóconą równowagę, 
definiuje się cel, który spowoduje zaspokojenie potrzeby, a następnie wybiera zachowanie 
prowadzące do osiągnięcia tego celu. Nie wszystkie odczuwane przez osobę potrzeby są dla niej 
jednakowo istotne w danym czasie, zależą bowiem od sytuacji jednostki i zewnętrznego kontekstu. 
Co więcej, tę samą potrzebę może zaspokajać wiele odmiennych celów, a im jest ona silniejsza i im 
dłużej trwa na przestrzeni czasu, tym szerszy będzie zakres celów. Z drugiej strony jeden cel może 
zaspokajać wiele różnorodnych potrzeb (Armstrong, 2001). Prawdopodobnie najbardziej znaną 
teorią motywacji jest w obrębie tego nurtu hierarchia potrzeb Maslowa, w której uporządkował on 
potrzeby ludzkie wedle ich ważności (Maslow, 1970, za: Ratajczak, 1991). Potrzeby te, 
w kolejności od najbardziej podstawowych, stanowią:

– potrzeby fizjologiczne – obejmujące pokarm, powietrze, wodę, sen, popęd seksualny oraz 
aktywność,

– potrzeby bezpieczeństwa – dotyczące pragnienia ochrony przed fizycznym i emocjonalnym 
zranieniem oraz stabilności,

– potrzeby przynależności i miłości – czyli pragnienie więzi uczuciowej, bycia kochanym, 
przyjaźni, akceptacji i interakcji,

– potrzeby szacunku – zawierające wewnętrzne czynniki, takie jak szacunek do samego siebie, 
poczucie własnej wartości, oraz zewnętrzne – potrzebę statusu, uznania i poważania ze strony 
innych ludzi,

– potrzeba samorealizacji – pragnienie stania się tym, kim osoba uważa, że jest zdolna się stać; 
rozwijanie własnego potencjału, realizowanie siebie.

     Gdy zaspokojona zostaje potrzeba znajdująca się niżej w hierarchii, dominować zaczyna 
potrzeba z kolejnego, wyższego szczebla, a uwaga jednostki koncentruje się na niej. Potrzeby 
samorealizacji nigdy nie uda się zaspokoić w pełni. Jeśli pragnie się zmotywować jednostkę do 
działania, trzeba zrozumieć, na którym poziomie hierarchii obecnie się znajduje i oddziaływać na 
potrzeby z tego konkretnego szczebla. Maslow (1986) podzielił wymienione potrzeby na należące 
do niższego, jak również do wyższego rzędu. Potrzeby wyższego rzędu (począwszy od potrzeby 
przynależności) zaspokajane są wewnętrznie, podczas gdy niższego rzędu przeważnie zewnętrznie 
za pomocą takich czynników jak wynagrodzenie czy prestiż. Oprócz pięciu podstawowych potrzeb 
Maslow wymienia również potrzeby dodatkowe, których nie zauważa się u wszystkich ludzi. Są to 
potrzeby: wiedzy, rozumienia i ciekawości oraz potrzeby estetyczne (np. poczucie piękna, ładu 
i harmonii). Te dwie grupy wiąże on z potrzebami najwyższego poziomu, czyli samorealizacji, 
wzrostu, w odróżnieniu do wszystkich pozostałych, które należą do potrzeb niedoboru.



     Wpływem potrzeb na zachowanie człowieka rządzą dwa prawa: prawo homeostazy i prawo 
wzmocnienia. Pragnienia wynikające z niedostatku sygnalizują brak hemeostazy, co oznacza, 
że brak ich zaspokojenia narusza równowagę organizmu, natomiast zaspokojenie przywraca tę 
równowagę, powodując ich wygaśnięcie. W miarę zaspokajania tych potrzeb zaczynają ujawniać się 
potrzeby wyższego rzędu, które nie wygasają po zaspokojeniu, przeciwnie, ulegają wzmocnieniu, 
zaś samo odczuwanie ich realizacji jest przyjemne i działa mobilizująco (Maslow, 1986). Niestety, 
koncepcji badacza nie można zweryfikować w sposób, w jaki zwykle sprawdza się teorie naukowe. 
Krytycy koncepcji wymieniają wiele słabości tego podejścia. Są to między innymi niejasności co do 
sposobu pomiaru zmiennych oraz niepewność co do tego, które potrzeby prowadzą do konkretnych 
zachowań. Kłopot sprawia wykorzystanie tej teorii, by pomóc menedżerom w skuteczniejszym 
motywowaniu personelu oraz dopasowanie niektórych motywów wpływających na zachowanie 
jednostek do schematu Maslowa (Argyle, 1989 za: Foster, 2003).

     Założenia Maslowa wywarły duży wpływ na rozwój innych teorii, takich jak teoria ERG 
Alderfera (Alderfer, 1972, za: Armstrong, 2001), teoria Herzberga (Herzberg, Mausner, Snyderman, 
1959, za: Oleksyn, 1992), McClellanda (1967, za: Foster, 2003), Hackmana 
i Oldhama (1976, za: Schultz, Schultz, 2002).

2. Podejście od strony procesu, które zajmuje się samym mechanizmem motywacyjnym. 
Koncentrując się na motywacji od strony procesu, nacisk kładzie się na sposoby jej powstawania, 
to jest wyjaśnienie, dlaczego ludzie wybierają pewne zachowania do zaspokojenia swoich potrzeb 
i jak oceniają swoje zadowolenie po osiągnięciu celów. Do najbardziej znanych podejść do 
motywacji od strony procesu zalicza się teorię oczekiwań Vrooma (1964, za: Schultz i Schultz, 
2002) oraz Portera i Lawlera (1968, za: Armstrong, 2001), teorię sprawiedliwości Adamsa (1963, 
za: Griffin, 1998) a także teorię wyznaczania celów Locke’a (1968, za: Oleksyn, 1992).

3. Podejście bazujące na teorii wzmocnienia koncentrujące się na sposobie podtrzymywania 
motywacji. Według tego spojrzenia na motywację, zachowanie wywołujące nagrody będzie 
prawdopodobnie powtarzane, a prawdopodobieństwo powtórzenia zachowań pociągających za sobą 
karę jest mniejsze (Skinner, 1971, za: Griffin, 1998).

4. Badania uwzględniające związki pomiędzy motywacją a zadowoleniem z pracy. Obserwuje 
się je od połowy lat 80. ubiegłego wieku. Badacze Herzberg, Mausner i Snyderman (1959, za: 
Zalewska, 2002a, 2003) wskazują na trzy rodzaje pożądanych konsekwencji badań nad 
zadowoleniem z pracy, które w praktyce mają olbrzymie znaczenie:

– dla organizacji, powodując wzrost wydajności i wewnętrznej motywacji do pracy, spadek absencji 
i porzucania pracy oraz mniej konfliktów i lepsze relacje interpersonalne,

– dla pracownika, dając lepsze zdrowie, poczucie szczęścia i wzrost możliwości samorealizacji,

– dla społeczeństwa przyczyniając się do spadku liczby zaburzeń psychicznych, do 
efektywniejszego czerpania z możliwości zasobów ludzkich oraz do wzrostu potencjału twórczego.

     Badania nad zadowoleniem z pracy wiązały się z nowymi trendami w definiowaniu zadowolenia 
z pracy. Przez lata zmieniało się jego rozumienie i sposoby pomiaru, chociaż w literaturze przeważa 
tendencja do definiowania go w terminach afektywnych. We wczesnym okresie badań terminem 
„zadowolenie z pracy” obejmowano różne zjawiska afektywne – bezpośrednie i krótkotrwałe 
reakcje emocjonalne osoby, wynikające z zaspokojenia potrzebi redukcji napięcia (Mayo, 1933 za: 
Zalewska, 2002a) lub względnie stałe uczucia osoby w pracy i wobec pracy (Hersey, 1932, za: 
Zalewska, 2002a). Dla zaakcentowania, że oznacza ono względnie stałe odczucia afektywne 
związane z pracą (co osoba odczuwa w pracy i wobec pracy), obdarzono je mianem postawy wobec 
pracy. Postąpił tak Herzberg i współpracownicy (1959, za: Zalewska, 2002a); choć nie zdefiniowali 



oni pojęcia „postawa”. Można jednak sądzić, że utożsamili zadowolenie z pracy z jej emocjonalnym 
składnikiem. Szukając informacji o przyczynach i skutkach postawy wobec pracy, koncentrowali się 
na sytuacjach, w których osoba przeżywała jednoznacznie pozytywne bądź jednoznacznie 
negatywne uczucia w pracy i wobec pracy, pytając jednocześnie, co je spowodowało i jakie były ich 
efekty (metoda „zdarzeń krytycznych”). Teoria ta wzbudziła ogromne zainteresowanie i stała się 
inspiracją dla wielu badań w tej dziedzinie. Od lat 60. postawa ujmowana jest jako struktura złożona 
z dwóch aspektów – emocjonalnego (uczucia w pracy i wobec pracy) i poznawczego (oceny pracy). 
Brief (1998) definiuje zadowolenie z pracy jako wewnętrzny stan, który wyraża się poprzez 
emocjonalną i/lub poznawczą ocenę doświadczanej pracy. Komponent poznawczy to satysfakcja 
z pracy, natomiast emocjonalny to samopoczucie lub odczuwane uczucia w miejscu pracy. Spector 
(1997) uważa, iż zadowolenie z pracy odnosi się do tego, co ludzie czują wobec pracy 
i jej składników; jak bardzo lubią bądź nie lubią swojej pracy. Podkreśla jednak, że jest to postawa 
i większość badaczy zajmuje się raczej procesami poznawczymi niż emocjami związanymi 
z zaspokajaniem potrzeb. Często zakładano, iż te dwa komponenty pozostają ze sobą w harmonii, 
co skutkowało akcentowaniem aspektu emocjonalnego w większości definicji. 

     W badaniach zaś poddawano analizie głównie aspekt poznawczy – co osoba myśli i jak ocenia 
swoją pracę – i na jego podstawie wyciągano wnioski o aspekcie emocjonalnym (Zalewska, 2002a). 
Podejście takie ma wielu krytyków. Organ i Near (1985) na podstawie badań przywołanych w 
swojej pracy udowadniają, iż nie docenia się niezależności emocjonalnego i poznawczego aspektu. 
Reakcje emocjonalne i poznawcze są pod kontrolą oddzielnych i częściowo niezależnych systemów 
w organizmie (Zajonc, 1980, za: Organ i Near, 1985). Dwa rozpatrywane aspekty postawy (oceny 
i uczucia) nie muszą pozostawać w harmonii, mogą wywoływać różne konsekwencje oraz zależą od 
innych czynników. Afekt łatwiej ujawni się niewerbalnie, niż za pomocą słów, stąd alternatywa dla 
kwestionariuszy polegających na samoopisie, jaką jest operowanie metaforą lub rysunkiem.

     Pod koniec lat 80. i w latach 90. pojawiły się nowe definicje zadowolenia z pracy, których celem 
było uzyskanie zgodności między jego definicją i pomiarem. Z jednej strony, Motowidlo (1996, za: 
Zalewska, 2002a) zaakcentował w definicji aspekt poznawczy, określając zadowolenie jako sąd 
o tym, jak korzystne jest dla człowieka jego środowisko pracy. Opis ten odpowiada temu, co jest 
badane w większości technik używanych do pomiaru zadowolenia. Z drugiej strony Brief 
i współpracownicy stworzyli skalę umożliwiającą pomiar uczuć pozytywnych i negatywnych 
przeżywanych w pracy (Job Affect Scale – JAS; Brief, Burke, George, Robinson i Webster, 1988, 
za: Zalewska, 2002a) oraz podjęli badania nad aspektem emocjonalnym postawy wobec pracy 
(Brief i Roberson, 1989; Burke, Brief, George, Roberson i Webster, 1989, za: Zalewska, 2002a), co 
spójne jest z tradycyjnym definiowaniem zadowolenia z pracy. Nowe rozumienie pojęcia wymusiło 
konieczność niezależnego badania obu aspektów postawy (emocjonalnego i poznawczego) jak 
również relacji między nimi.

     Rozważając aspekt poznawczy i afektywny zadowolenia z pracy, nie można pominąć systemu 
wartości jednostki. Wartości i motywy kształtują preferencje, nadają znaczenie obiektom, 
sytuacjom, organizują doświadczenia i działania człowieka. Wartości („wiem, że to jest ważne 
i wartościowe”) to preferencje związane z poziomem poznawczym i wpływem kultury. Cechuje je 
wysoki poziom uświadomienia, łatwość werbalizacji i możliwość bezpośredniego badania 
w zachowaniach werbalnych. Motywy („czuję, że to jest ważne i wartościowe”) to preferencje 
dotyczące poziomu afektywnego i nie są raczej zależne od kultury. Identyfikuje się je, analizując 
zachowania i emocje w konkretnych sytuacjach oraz myśli pojawiające się po, przed i podczas 
przeżyć emocjonalnych. Uwzględnia się zwykle trzy sfery wartościowania: osiągnięć, afiliacji 
i władzy (McClelland, 1985, za: Zalewska, 2002b). Im wartości te są ważniejsze dla osoby 
(preferencje na poziomie poznawczym), tym werbalnie bardziej ceni ona zdarzenia z nimi związane, 
przypisuje im większe znaczenie. Im ważniejsze są te motywy (preferencje na poziomie 
afektywnym), tym częściej reaguje ona emocjonalnie na zdarzenia z nimi związane.



     W niniejszym opracowaniu zawężono obszar zainteresowań do pierwszego i ostatniego 
z cytowanych podejść, które podkreślają motywacyjną funkcję indywidualnych dążeń i postaw 
pracowników. Fundamentem procesu motywowania jest w tym przypadku identyfikacja systemu 
wartości, zdeterminowanego przez hierarchię potrzeb. Już na wstępie tego procesu pojawiają się 
trudności w jej rozpoznaniu u kandydatów do pracy, ponieważ, jak wskazują doświadczenia osób 
zajmujących się rekrutacją (Kossowska, 2001) kandydaci w trakcie postępowania selekcyjnego chcą 
wypaść jak najlepiej. Często udzielają odpowiedzi, których ich zdaniem powinien udzielić dobry 
kandydat (np. które świadczą o ich umiejętności podporządkowywania się). Tymczasem fakt, iż 
niektórzy pragną władzy lub osiągnięć może przemawiać na korzyść kandydatów, którzy 
motywowani będą odpowiednio przez kierownicze stanowisko lub własny wkład do badań 
naukowych. Co za tym idzie, będą uzyskiwać lepsze wyniki zajmując się nadzorowaniem pracy 
innych albo podejmując osobistą odpowiedzialność za realizację celu w sposób bardziej skuteczny 
niż w przeszłości. Innym może zależeć na towarzystwie i akceptacji, dążyć więc będą do działań 
społecznych wymagających kontaktów interpersonalnych i nawiązywania więzi. Znajomość potrzeb 
pracowników umożliwia oddziaływanie na ich motywację do pracy poprzez kształtowanie 
środowiska organizacyjnego w taki sposób, aby przyczyniało się ono do zaspokojenia 
poszczególnych pragnień, bądź rozwoju pożądanych. Pozwala również na rekrutację takiego 
personelu, którego cechy będą najodpowiedniejsze na danym stanowisku lub w danej branży. 
Nieskuteczność motywowania do pracy często wynika z nieznajomości potrzeb podwładnych lub 
z błędnego oszacowania ich rangi. Skutkuje to koncentracją uwagi na tych potrzebach i środkach ich 
zaspokajania, które pracownicy oceniają jako drugorzędne.

     Opracowując prezentowane w tym rozdziale narzędzie do identyfikacji potrzeb, skoncentrowano 
się na czterech potrzebach społecznych najczęściej pojawiających się w cytowanych wcześniej 
koncepcjach. Są to potrzeby osiągnięć, afiliacji, dominacji (władzy) oraz autonomii. Podejście to 
sformułowane zostało na podstawie listy potrzeb, którą zaproponował Murray w latach 30. XX 
wieku. Próbuje ono dać odpowiedź na pytanie, czy osoby wykonujące różnorodne zawody 
charakteryzują się szczególnymi wzorcami potrzeb (McClelland, 1967, za: Foster, 2003). 
Początkowo koncentrowano się na trzech potrzebach: osiągnięć, afiliacji i dominacji. Według 
McClellanda (1951 za: Cofer, 1972) wszystkie z nich są wyuczone. Człowiek przeżywając bardzo 
przyjemny afekt lub emocję, odbiera jednocześnie różnorodne bodźce ze środowiska, własnego 
organizmu, myśli, stanu emocjonalnego. Jeden lub więcej z nich może skojarzyć się z tym afektem, 
to jest reaktywować w przyszłości cząstkę tego stanu. Ta cząstkowa reaktywacja stanu 
emocjonalnego będzie czynnikiem motywującym, spowoduje uruchomienie czynności 
zmierzających do osiągnięcia sytuacji, w której wcześniej wystąpił przyjemny afekt lub emocja. 
Z drugiej strony, jeśli emocja była nieprzyjemna, sygnały także odnowią pewną część tego stanu, 
wywołując działania zmierzające do uniknięcia podobnej sytuacji. Mimo że teoria McClellanda 
dotyczyła jedynie trzech potrzeb, jednak wielu badaczy akcentowało również istotność czwartej 
potrzeby społecznej, jaką jest pragnienie autonomii. Barnes (1976, za: Harrel i Alpert, 1979) dodał 
ją do hierarchicznego modelu Maslowa, łącząc z poczuciem własnej wartości. Warto przytoczyć, 
choćby skrótowo badania uzasadniające wagę zaspokojenia tych potrzeb w sytuacjach realizacji 
zadań.

5.1.2. Badania nad potrzebą osiągnięć

     Niektórzy ludzie posiadają pragnienie sukcesu. Silniej motywują ich osobiste osiągnięcia niż 
płaca i nagrody. Dominuje u nich chęć, by robić coś lepiej i skuteczniej niż poprzednio, czyli 
potrzeba osiągnięć (need for achievement – nAch). Poszukują takich sytuacji, w których będą 
ponosić osobistą odpowiedzialność za szukanie rozwiązań problemu, wygraną bądź porażkę. 
Takich, które zapewnią szybką informację zwrotną dotyczącą ich działania, aby mogli wiedzieć, czy 
uczynili postępy czy też nie. Preferują prace stanowiące wyzwanie, unikają zadań, które postrzegają 



jako bardzo łatwe lub wyjątkowo trudne. Chcą przezwyciężać przeszkody, ale jednocześnie pragną 
czuć, że ich sukces lub porażka zależy od nich samych. Oznacza to, iż lubią zadania o 
umiarkowanej trudności (McClelland, 1961, za: Robbins, 1998). Badania McClellanda i Atkinsona 
(1953, za: Cofek i Appley, 1972) opierały się na dwóch podstawowych twierdzeniach. Pierwsze 
wywodzi się z psychoanalizy i z projekcyjnych pomiarów; głosi ono, że motywacja może mieć 
wpływ na fantazję. Druga koncepcja bierze swój początek w badaniach nad zwierzętami i akcentuje, 
iż motywy mogą być wzbudzane przez odpowiednie warunki, a stopień wzbudzenia można 
zmieniać przez modyfikację tych warunków. W eksperymencie badacze za pomocą różnych 
oddziaływań stymulowali nasilenie potrzeby osiągnięć. Badani pisali opowiadania na podstawie 
obrazków związanych tematycznie z osiągnięciami, a dla pomiaru nAch opracowano system oparty 
na zmianach cech opowiadań w różnych warunkach wzbudzenia tej potrzeby. Eksperyment składał 
się z dwóch faz. Pierwsza polegała na rozwiązywaniu anagramów, testów rozrzuconych słów, 
rysunkowych zadań ruchowych. Po ich wykonaniu następował test „wyobraźni twórczej”, jak 
nazwano właściwy przedmiot badania. Zastosowano następujące warunki wzbudzenia motywu 
osiągnięć:

– warunki odprężenia, w których eksperymentatorzy dawali do zrozumienia, iż nchodzi o badanie 
testów, nie respondentów,

– porażka, gdy eksperymentator podawał tak wysokie normy dla pierwszego testu, że prawie 
wszyscy badani doznawali porażki,

– warunki naturalne, gdzie położono nacisk na same zadania, lecz badanych poproszono, by 
potraktowali je poważnie i starali się uzyskać jak najlepsze wyniki, aby pomogło to w ustaleniu 
odpowiednich norm,

– sukces – porażka, w którym normy podane po pierwszym teście były niskie, jednakże po 
następnych wywoływano uczucie porażki poprzez bardzo zawyżone normy,

– nastawienie na osiągnięcia, w którym instrukcje dla testów „papier-ołówek” były te same, 
co użyte w warunkach porażki, ale nie podawano żadnych norm,

– sukces, gdzie również użyto tych samych instrukcji co w warunkach porażki, lecz podane normy 
były tak niskie, iż wszyscy wypadli dobrze w testach.

     Końcowa analiza średnich nAch cechowała się wzrostem, co potwierdziło oczekiwania, 
iż grupy faktycznie reprezentują różne stopnie wzbudzenia potrzeby osiągnięć. Główna teza, 
że apercepcja tematyczna czy fantazja może różnicować stany motywacyjne – potwierdziła się.

     Przez lata Test Apercepcji Tematycznej poddawany był krytyce (Fineman, 1977). Krytyka 
psychometrycznych standardów dotyczyła przede wszystkim niskiego poziomu trafności 
i rzetelności. Wskazywano na brak korelacji między TAT a wynikami technik 
kwestionariuszowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, iż kwestionariusze nie zawsze 
są zdolne do ujawniania „prawdziwych” motywów, podczas gdy test projekcyjny może je wykryć. 
Nikt nie może być pewny, że wybory respondenta w kwestionariuszu dyktowane są przez jego 
motywy, a nie przez świadomy i często nieadekwatny obraz samego siebie. Istnieje 
prawdopodobieństwo świadomego fałszowania wyników, tak aby osoba mogła zaprezentować się 
w dobrym świetle. W przeciwieństwie do TAT, jednostki nie są zdolne, a często po prostu nie są 
chętne, by raportować dokładnie swój poziom potrzeby osiągnięć. W czasie testu projekcyjnego 
motyw unaocznia się nieświadomie. Hansemark (1997) podsumowuje, iż szczególny problem 
z metodami kwestionariuszowymi polega na tym, iż pytań nie udaje się zamaskować i osoba może 
udzielać odpowiedzi najbardziej akceptowanych społecznie. Respondent może mieć również 
trudność z wyborem odpowiedzi, ponieważ są one zbyt specyficzne bądź nieuwzględniające 
niuansów. Abstrahując od standardów psychometrycznych, sztywne stosowanie TAT jako metody 
mierzenia motywacji osiągnięć posiada również kilka niepsychometrycznych wad. Podczas gdy 
studenci, których badano w eksperymencie McClellanda, mogą być zachęceni z zewnątrz, bądź 



„przymuszeni” siłą autorytetu, to efekt taki rzadko będzie możliwy do uzyskania w innych 
środowiskach organizacyjnych. Przykładowo, w przemyśle technika ta często postrzegana była jako 
„głupia” lub „od rzeczy” i nawet krępująca w przeprowadzaniu dla psychologa i respondenta 
(Fineman, 1977). Badania McClellanda zwróciły jednak uwagę na duże znaczenie dostosowania 
człowieka i zadania. Pracownicy o silnej potrzebie osiągnięć bez wątpienia dobrze czują się w pracy 
stawiającej wyzwania, dającej zadowolenie, pobudzającej i złożonej. Jednostki cechujące się słabym 
jej natężeniem wolą sytuacje stabilne, bezpieczne i przewidywalne. Lepiej reagują na przełożonych 
życzliwych niż wymagających i bezosobowych oraz szukają zadowolenia społecznego w miejscu 
pracy i u współpracowników. Pracodawca może więc u niektórych skutecznie podsycać potrzebę 
osiągnięć, zwiększając zakres samodzielności, odpowiedzialność oraz przydzielając coraz 
trudniejsze zadania i nagradzając za wysoką efektywność (Stoner i Wankel, 1992). Osoby 
o wysokim poziomie potrzeby osiągnięć często osiągają sukces w aktywności przedsiębiorczej, 
takiej jak prowadzenie własnego biznesu. Niekoniecznie jednak będzie to skutkować dobrym 
zarządzaniem. Człowiek taki jest przede wszystkim zainteresowany sprawnością własnego 
działania, nie zaś wpływaniem na innych, by pracowali dobrze. Bycie skutecznym sprzedawcą 
o wysokiej potrzebie osiągnięć nie zrobi z niego dobrego menedżera, a dobry menedżer nie musi 
posiadać wysokiej potrzeby osiągnięć (McClelland i Burnham, 1976).

5.1.3. Badania nad potrzebą afiliacji

     Potrzeba ta (need for affiliation – nAff) to pragnienie miłości, przynależności i powiązania – 
utrzymywania kontaktów społecznych i aprobaty ze strony innych. Jednostki z wysokim poziomem 
motywu afiliacji usiłują nawiązywać przyjacielskie związki, preferują sytuacje współdziałania 
bardziej od rywalizacyjnych, pragną relacji cechujących się wysokim stopniem wzajemnego 
zrozumienia (McClelland, 1961, za: Robbins, 1998). Pragnienie to badali współpracownicy 
McClellanda, Shipley i Veroff (1952, za: Carrera, 1964). Wskazali na dwa jego aspekty: aspekt 
dążenia i unikania. Oznaczyli je jako pozytywną nAff i negatywną nAff. Osoba z pozytywną 
potrzebą afiliacji jest przyjazna i skoncentrowana na społecznej aktywności, ponieważ nauczona 
wcześniejszym doświadczeniem wie, iż inne osoby stanowią źródło przyjemności i gratyfikacji. 
Osoba z negatywnym biegunem potrzeby również próbuje być przyjacielska i poświęca się 
towarzyskiej aktywności. Jednak jej zachowanie nie wynika z przyjemnego doświadczenia z innymi 
ludźmi, a z obawy przed powtórną, zaistniałą kiedyś, izolacją i odtrąceniem. Jest to odpowiedź na 
lęk wzbudzony przez przewidywane odrzucenie. Do badania (Shipley i Veroff, 1952, za: Cofer, 
1972) wybrano dwie grupy studentów będących członkami korporacji i poddano je procedurom, 
mającym na celu wzbudzenie potrzeby afiliacji w jednej z tych grup, a niewzbudzenie w drugiej. 
W pierwszej grupie zastosowano technikę socjometryczną, po czym prezentowano obrazki TAT. 
W teście socjometrycznym każdy badany zgadywał po kolei, jak jego koledzy oceniają go pod 
względem piętnastu cech określonych za pomocą takich przymiotników, jak: agresywny, 
aspołeczny, zarozumiały, przyjazny, skromny czy bojaźliwy. Na zakończenie każdy student 
podawał nazwiska trzech kolegów z korporacji, których wybrałby jako swych bliskich przyjaciół. 
Drugi eksperymentator przeprowadzał badanie TAT. Grupa druga (kontrolna) pisała opowiadania 
TAT po wypełnieniu kwestionariusza dotyczącego upodobań kulinarnych. Fakt bycia ocenianym, 
a także ocenianie innych i wybieranie przyjaciół uczyniło członków pierwszej grupy bardziej 
wrażliwymi na stosunki afiliacyjne, czyli wzbudziło w tej grupie motyw afiliacji.

     Na podobieństwo potrzeby przynależności w koncepcji Maslowa, potrzeba ta jest pragnieniem 
ludzkiego towarzystwa i akceptacji. Ludzie, których cechuje jej silne natężenie, będą preferować 
pracę wymagającą wielu społecznych kontaktów i dającą możliwość nawiązywania przyjaźni 
– w warunkach takich będą bardziej efektywni (Griffin, 1998). Osoby takie powinny unikać funkcji, 
w których wzgląd na innych pracowników może utrudniać obiektywne podejmowanie decyzji 
i wpływać na wyniki. Sprzyja im praca cechująca się nastawieniem grupowym, o sprzężeniu 



zwrotnym dotyczącym solidarności, nie zaś osiągnięć (Cofer, 1972). W przypadku zadań 
wymagających podejmowania ryzyka, osoby motywowane przez silną potrzebę afiliacji unikają 
publicznej rywalizacji poprzez preferowanie niskiego ryzyka. Inaczej jest w przypadku osób 
wykazujących silną potrzebę osiągnięć, które wyznaczają sobie cele przeciętnej trudności, 
prywatnie dla samych siebie, jest więc prawdopodobne, że poczują sens osobistych dokonań. 
Pracownicy z wysoką potrzebą władzy szukają natomiast publicznego wyróżnienia się i będą 
podejmować największe ryzyko (McClelland, Watson i Robert, 1973). Co bardzo istotne, 
menedżerowie „afiliacyjni” bardziej niż na osiąganiu celów firmy będą koncentrować się na tym, 
by być lubianymi. Decyzje ich będą ukierunkowane w pierwszej kolejności na poprawienie 
popularności niż na promowanie celów organizacji (McClelland i Burnham, 1976).

5.1.4. Badania nad potrzebą dominacji

     Potrzeba dominacji, kontroli pracy własnej i innych, może być potrzebą negatywną, gdy osoba 
dąży do władzy nad innymi wyłącznie w celu pokazania im swojej wyższości; może być również 
pozytywna, jak w przypadku wielu menedżerów, gdy zostaje zaspokojona dzięki uzyskaniu przez 
nich władzy niezbędnej do wywierania wpływu na pracowników, aby osiągać cele firmy (Penc, 
1996). Veroff (1957, za: Cofer, 1972) przeprowadził eksperyment, w którym dwie grupy studentów 
pisały opowiadania w odpowiedzi na bodźce TAT, przy czym grupa, w której wzbudzono motyw 
władzy (need for power – nPow), składała się z kandydatów na stanowiska przywódców. Studenci 
ci przez miesiąc prowadzili kampanię wyborczą. Zbadano ich za pomocą TAT, gdy w grupie 
oczekiwali na wyniki wyborów. Grupa porównawcza składała się ze studentów psychologii, 
badanych w warunkach nastawienia na zadanie. Średnie wskaźniki dla obu tych grup różniły się 
w sposób statystycznie istotny.

     Osoby o silnej potrzebie dominacji prawdopodobnie będą uzyskiwać lepsze wyniki na 
stanowiskach związanych z nadzorowaniem pracy innych. Menedżerowie mają zwykle silniejszą 
potrzebę dominacji niż reszta populacji, a u tych odnoszących sukcesy jest ona silniejsza niż 
u mniej sprawnych i skutecznych. Kierownicy z silną potrzebą dominacji budują swoją pozycję 
poprzez zwiększanie wpływu niż poprzez indywidualne osiągnięcia. Osiągają najwięcej sukcesów 
w kreowaniu efektywnego klimatu pracy, w którym podwładni mają większe poczucie 
odpowiedzialności. Przyczyniają się istotnie do wysokiego morale pracowników, bowiem tworzą 
u nich poczucie organizacyjnej przejrzystości i ducha zespołowego. Gdy taki kierownik odchodzi, 
to może być natychmiast zastąpiony przez innego, ponieważ pracownicy zostali zachęceni do 
lojalności wobec firmy, a nie konkretnej osoby. Menedżerów tych cechuje niska potrzeba afiliacji; 
dbają o instytucjonalną władzę i używają jej do stymulacji podwładnych do bycia bardziej 
produktywnymi (McClelland i Burnham, 1976).

5.1.5. Badania nad potrzebą autonomii

     Davis (1977, za: Harrel i Alpert, 1979) zalecał dołączenie potrzeby autonomii do listy Maslowa, 
umieszczając ją w hierarchii tuż przed potrzebą samorealizacji. Opisał tę potrzebę jako pragnienie 
takiej pracy, która daje pracownikowi kontrolę nad jego własnymi zadaniami. Oczywiście 
w organizacji biznesowej pracownik nigdy nie będzie całkowicie wolny od kontroli innych. Mimo 
ograniczeń osoba taka wciąż pragnie odczuwać autonomię (need for autonomy – nAut), którą ceni 
i której potrzebuje. Blisko związane z nAut są dwie inne potrzeby, to jest władzy i osiągnięć. Harrel 
i Alpert (1979) w swych badaniach skoncentrowali się na menedżerach po studiach MBA. Szukali 
sposobu pomiaru autonomii, by dzięki temu absolwent MBA mógł dokonać rozsądnego wyboru 
pracy, a firmy mogły wyselekcjonować menedżerów z wysoką potrzebą autonomii dla prac 
wymagających niezależności działania. Skorzystali ze skali Psychopatii (Pd) Kwestionariusza 



MMPI, mierzącej niezależność, a w przypadku wysokich wyników również buntowniczość. 
Analizując tę potrzebę, rozważali jednocześnie sytuacyjną możliwość jej zaspokojenia. Stopień, 
w jakim organizacja zapewnia możliwość autonomii, jest zmienną ciągłą. Ekstremalnym 
środowiskiem zaprzeczającym autonomii jest wysoce biurokratyczna organizacja państwowa. Silna 
biurokracja, niezależnie czy państwowa, czy wewnątrz prywatnego sektora, wyklucza możliwość 
autonomii i ekspresji indywidualności. Między organizacjami państwowymi a małymi 
przedsiębiorstwami leżą organizacje o zróżnicowanym stopniu możliwości autonomii. Wielkie 
korporacje zwykle oznaczają niską sposobność autonomii; małe zaś przeciwnie. W centrum 
kontinuum znajduje się profesura na prywatnej uczelni, która zapewnia możliwość ekspresji 
autonomii i innych indywidualistycznych potrzeb. Nacisk na wkład do badań naukowych jest 
zaproszeniem do kreatywności, chociaż istnieją oczywiście ograniczenia w związku z wymaganiami 
nauczania. Własny biznes zapewnia najwyższy poziom autonomii. Możliwe konsekwencje różnego 
dopasowania przedstawione są na modelu. Podsumowując, u absolwentów MBA poziom potrzeby 
autonomii wpływa znacząco na osiągane wyniki. Daje odpowiedź na takie pytania, jak: „Jaki sektor 
osoba powinna zgłębiać – publiczny, czy prywatny; którą z branż prywatnego sektora?”. Niski 
poziom nAut może wskazywać na zdolność wchodzenia do rządowego sektora czy kontrolowanego 
przemysłu. Wysoki sugeruje, że mały biznes czy względnie niezależna branża większej kompanii 
dałaby szansę zaspokojenia tej potrzeby.

     Nie ulega wątpliwości, iż dążenia pracowników powinny być badane, a wyniki wykorzystywane 
w polityce personalnej firmy. Jeżeli, na przykład, pracownik jest bardzo towarzyski i pragnie przede 
wszystkim dobrych relacji z otoczeniem, nie byłoby wskazane zatrudniać go na stanowisku, gdzie 
pracować będzie w samotności, w izolacji od innych. Jeżeli osobie nie zależy na żadnej władzy, nie 
będzie efektywne nagrodzenie jej awansem na stanowisko kierownicze. Jednocześnie oczywiste 
jest, że samo dążenie podwładnego to za mało, by podjąć decyzję personalną, szczególnie taką, 
która dotyczy awansu (Oleksyn, 1992).

     Wśród narzędzi identyfikujących wymienione potrzeby ważną pozycję zajmuje Kwestionariusz 
Oceny Potrzeb Needs Assessment Questionnaire (NAQ) Heckert, Cuneio, Hannah, Adams, Droste, 
Mueller, Wallis, Griffin i Roberts, 2000). Na adaptację NAQ do warunków polskich zdecydowano 
się z dwóch powodów: 1) technika służy do pomiaru elementarnych potrzeb społecznych w miejscu 
pracy; 2) przeznaczona jest dla wszystkich grup zawodowych, bez względu na poziom 
wykształcenia.

5.1.6. Historia narzędzia

     Teoretycy motywacji często rozważali rolę potrzeb w zrozumieniu pobudzenia, wyboru 
i trwałości zachowania. Aby mierzyć potrzeby, które byłyby szczególnie odpowiednie w miejscu 
pracy, Steers i Braunstein (1976, za: Joiner, 1982) stworzyli Kwestionariusz Ekspresji Potrzeb 
(Manifest Needs Questionnaire – MNQ). Technika ta mierzy cztery podstawowe potrzeby 
zaczerpnięte z teorii potrzeb Murraya (1938, za: Joiner, 1982): potrzebę osiągnięć, afiliacji, 
autonomii oraz dominacji. Jak już wspomniano, potrzeba osiągnięć to pragnienie celowania 
w czymś i polepszenia wcześniejszego działania. Potrzeba afiliacji (przynależności) to pragnienie 
społecznej interakcji i bycia akceptowanym przez innych ludzi. Potrzeba autonomii dotyczy 
samodzielnego kierowania sobą, natomiast potrzeba dominacji (władzy) to chęć oddziaływania 
i kierowania innymi. Badacze poinformowali o adekwatnym poziomie wewnętrznej spójności 
(0,66; 0,56; 0,61 i 0,83) i rzetelności test – retest (0,72; 0,75; 0,77 i 0,86), odpowiednio dla skal 
Potrzeby Osiągnięć (nAch), Potrzeby Afiliacji (nAff), Potrzeby Autonomii (nAut) i Potrzeby 
Dominacji (nDom). Niestety, od czasu publikacji techniki wielokrotnie kwestionowano wewnętrzną 
spójność skal testu, z wyjątkiem skali Dominacji. Williams i Woodward (1980) uzyskali 
współczynniki alfa Cronbacha 0,31; 0,09; 0,50; 0,59 dla skal nAch, nAff, nAut, nDom dla grupy 



346 młodych (średni wiek 17 lat i 7 miesięcy), w przeważającej części żeńskich, pracowników 
instytucji finansowej. Z wyjątkiem skali nDom instrument wykazał się więc niesatysfakcjonującymi 
właściwościami psychometrycznymi. Być może średni wiek próby, w przeciwieństwie do średniego 
wieku próby Steersa i Braunsteina (35 lat), spowodował zakłócenie wewnętrznej spójności. Badacze 
doszli do wniosku, iż pozycje skali są bardziej odpowiednie dla wyższych stanowisk i pracowników 
o dłuższym stażu pracy, z powodu szerszego wachlarza dostępnych im zachowań. Jest to istotne 
z racji tego, iż MNQ pyta o to, co pracownik robi (lub próbuje robić) w pracy. Wątpliwa rzetelność 
skali to prawdopodobnie cena, jaką trzeba zapłacić za próbę zmierzenia czterech potrzeb za pomocą 
dwudziestu pozycji. Blackburn (1981) zbadał pracowników z dwóch dużych firm produkcyjnych. 
W pierwszym przypadku było to 200 osób obojga płci, zajmujących wszystkie stanowiska 
organizacyjne, na różnych szczeblach hierarchii. Średnia wieku wyniosła tu 35–39 lat, staż pracy 
9–12 lat. Otrzymane współczynniki alfa wyniosły 0,48 (nAch), 0,15 (nAff), 0,34 (nAut) i 0,71 
(nDom). W drugim przypadku próba składała się ze 115 osób obu płci, również zajmujących 
różnorodne stanowiska. Średnia wieku wyniosła 30–34 lat, staż pracy 4–8 lat. Współczynniki alfa to 
0,51 (nAch), 0,01 (nAff), 0,21 (nAut) i 0,60 (nDom). Badacz sugeruje, iż powyższe rezultaty 
wywodzą się z niezdolności respondentów do pojęciowego rozróżnienia pomiędzy pozycjami, 
ponieważ mają one tendencję do pokrywania się. Postulował poprawę lub przedefiniowanie 
kompozycji skal. Joiner (1982) uzyskał alfę równą 0,35 (nAch), 0,18 (nAff), 0,41 (nAut), 0,69 
(nDom) na próbie 153 pielęgniarek dużego szpitala. Zasugerował zwiększenie liczby pozycji, aby 
polepszyć rzetelność. Jednak dodanie pozycji do ubogich skal może nie rozwiązać problemu. 
Co więcej, MNQ w zamyśle był stworzony jako narzędzie krótkie i być może lepszą alternatywą 
jest szukanie narzędzia, zawierającego większą liczbę pozycji. Podsumowując, chociaż Steers 
i Braunstein (za: Joiner, 1982) poinformowali o adekwatnym poziomie spójności wewnętrznej, 
to wielu badaczy uzyskało takie wartości, które silnie zakwestionowały rzetelność MNQ. 
Wątpliwości te stały się punktem wyjścia do stworzenia nowego Kwestionariusza Oceny Potrzeb, 
szacującego poziom odczuwanych pragnień w miejscu pracy – Leeds Assesment Questionnaire 
(NAQ; Heckert i in., 2000). Jest to technika typu „papier- ołówek”. Umożliwia pomiar czterech 
społecznych potrzeb pracowników. Zawiera dwadzieścia twierdzeń, po pięć opisujących każdą 
z potrzeb. Dla każdego z nich należy wskazać na 5-stopniowej skali (od 1 – zupełnie się nie 
zgadzam, do 5 – całkowicie się zgadzam) intensywność odczuwania danej potrzeby lub siłę 
preferencji rzeczy, którą lubi się robić w pracy.

     Heckert i współpracownicy (2000), tworząc nową technikę, wygenerowali 40 nowych pozycji 
i połączyli je z dwudziestoma pozycjami MNQ. Przedstawili je uczestnikom badania, którymi było 
467 studentów psychologii. Otrzymane dane podzielono na dwie części; pierwsza zawierała 
odpowiedzi 250 respondentów, druga pozostałych 217. Na próbie pierwszej przeprowadzono 
analizę czynnikową z rotacją Varimax, która wykazała występowanie czterech czynników (potrzeb) 
i zidentyfikowała pozycje skupione wokół każdej składowej. Do nowej wersji 20-pozycyjnej skali 
wybrano pozycje o najwyższych ładunkach czynnikowych w stosunku do każdej z czterech 
składowych. Współczynniki wewnętrznej spójności (korelacja pozycja – skala oraz alfa Cronbacha) 
obliczone zostały dla nowych i oryginalnych 5-pozycyjnych skal zarówno dla pierwszej 250-
osobowej próby, jak również dla drugiej, złożonej z 217 osób. Współczynniki korelacji pozycja-
skala były wyższe dla nowych skal w pierwszej próbie (0,76 vs. 0,59 dla nAch, 0,72 vs. 0,53 dla 
nAff, 0,64 vs. 0,58 dla nAut oraz 0,74 vs. 0,68 dla nDom) oraz w próbie potwierdzającej (0,76 vs. 
0,63 dla nAch; 0,72 vs.0,51 dla nAff; 0,61 vs. 0,52 dla nAut; oraz 0,72 vs. 0,65 dla nDom). 

     Uzyskano dowód na rzetelność skal test – retest (okres przerwy – 6 tygodni), przeprowadzając 
badanie na próbie 78 studentów. Z wyjątkiem skali nAff, kwestionariusz NAQ okazał się spójny 
wewnętrznie za pierwszym i drugim razem. Sprawdzono również trafność zbieżną i różnicową na 
próbie 203 studentów psychologii oraz 401 pracowników, otrzymując wyniki potwierdzające 
pomiar tych samych konstruktów. Podsumowując, rezultaty badań wykazały, iż NAQ jest rzetelną 
i trafną alternatywą dla MNQ w zakresie badania potrzeby osiągnięć, afiliacji i dominacji. Skala 



Autonomii wykazuje pewne ograniczenia, tak więc autorzy nie polecają stosowania jej do pomiaru 
autonomii, jeśli kolejne badania nie zapewnią bardziej znaczących dowodów jej trafności (Heckert 
i in., 2000).

5.1.7. Zastosowanie Kwestionariusza Oceny Potrzeb w badaniach

     Kwestionariusz Oceny Potrzeb nie ma jednoznacznego obszaru zastosowań, ale biorąc pod 
uwagę odniesienie pytań kwestionariusza do sytuacji pracy, właśnie osoby pracujące wydają się być 
tą grupą, która może czerpać z niego najwięcej cennych informacji zwrotnych. Inną grupą, dla 
której wyniki badania za pomocą KOP mogą być bardzo przydatne w wyborze drogi zawodowej, 
są studenci, stojący na progu wyboru przyszłego zawodu. KOP może stać się też wartościowym 
narzędziem w ręku doradcy zawodowego jako forma pomocy klientowi w rozwiązywaniu 
następujących problemów:

– identyfikacja z rolami zawodowymi – badany, będąc świadomym dominujących w jego życiu 
potrzeb, zawęzi obszar poszukiwania najodpowiedniejszych ról zawodowych do takich, 
w których potrzeby te będą mogły zostać zaspokojone,

– reorientacja zawodowa – gdy dotychczas pełnione role zawodowe były sprzeczne 
z dominującymi potrzebami i nie zaspokajały ich w pełni, uświadomienie klientowi jego potrzeb 
może pomóc w wyborze bardziej adekwatnych pól aktywności zawodowej.

     Samodzielne wypełnienie i zinterpretowanie wyników przynosi badanemu wiedzę 
przyczyniającą się do wzrostu poziomu samoświadomości i lepszego samopoznania. Badany 
poznaje swoje silne i słabe strony, a wybór drogi zawodowej zapewniającej zaspokojenie 
jednostkowych potrzeb może przynieść mu dużą satysfakcję, a przede wszystkim gwarantować 
postępowanie w zgodzie z własnymi preferencjami.

     Duża zaletą KOP jest jego prosta i przejrzysta budowa, a także łatwość obliczenia 
i interpretacji otrzymanych wyników. Samo badanie także trwa stosunkowo krótko, można je 
wykonać indywidualnie lub grupowo. Jak wykazane zostanie w kolejnych podrozdziałach, jest to 
narzędzie które można uznać za rzetelne, trafne i stabilne w czasie. Jedyne zastrzeżenia, co do 
rzetelności polskiej wersji kwestionariusza może budzić skala Potrzeba Afiliacji, dlatego przyszłe 
badania walidacyjne powinny pójść w kierunku poprawy właściwości psychometrycznych tejże 
skali.


