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Wprowadzenie

Genezy Zuckermanowskiej teorii „optymalnego poziomu stymula
cji” należy szukać w badaniach, które były prowadzone równolegle, 
w latach pięćdziesiątych, przez psychologów anglosaskich. Badania 
te dotyczyły dwóch zagadnień: z jednej strony szukano wyjaśnień dla 
mechanizmów zachowań typu eksploracyjnego, ciekawości poznaw
czej, z drugiej zaś dla zjawiska deprywacji sensorycznej. Często w 
owych wyjaśnieniach odwoływano się do poszukiwania stymulacji, 
ale właściwie nie było teorii, która łączyłaby te fakty oraz wprowa
dziła ład w wielości badań. Dopiero koncepcja M. Zuckermana w 
znacznym stopniu spełniła to zadanie1.

Punktem wyjścia Zuckermanowskiej teorii „optymalnego pozio
mu stymulacji” są prawa określone przez Yerkesa-Dodsona. Z. Toe-

1 Z. T o e p 1 i t z, Skala Poszukiwania Wrażeń M. Zuckermana jako narzędzie 
pomiaru zapotrzebowania na stymulację, „Przegląd Psychologiczny” 1977, 
20 (1), 145-159.
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plitz2 3 dopatruje się również w tej teorii elementów pochodzących z 
dwóch koncepcji: homeostatycznej Hebba i neurofizjologicznej Lind- 
seya. Zuckermanowi chodziło o wyjaśnienie zjawiska różnej odpo
rności na deprywację sensoryczną oraz przeciążenie stymulacyjne. 
Tłumaczył te zjawiska tym, iż w człowieku istnieje potrzeba poszu
kiwania wrażeń, która wypływa z zapotrzebowania na optymalny po
ziom pobudzenia. Zakładał oczywiście, że w zależności od różnic 
indywidualnych ta potrzeba jest mniejsza lub większa .

Dla zweryfikowania swojej teorii Zuckerman4 skonstruował Skalę 
Poszukiwania Wrażeń (Sensation Seeking Scalę — SSS). Dzięki niej 
wydzielił osoby mające różne nasilenie potrzeby poszukiwania wra
żeń. Skrajne grupy opisał raczej za pomocą ich preferencji niż przy
miotnikowych określeń, które stosuje się w psychologii różnic indy
widualnych. Osoby o silnej potrzebie wrażeń jawią się nam w dzia
łaniu. Są to osoby źle znoszące nudę, monotonię, a lubiące niezwykłe 
przygody, sytuacje z dreszczykiem grozy, zabawy, hazard itp.

Na podstawie przeprowadzonych badań Zuckerman5 sformułował 
następujące ogólne wnioski: potrzeba poszukiwania wrażeń spada 
wraz z wiekiem; największe różnice w zapotrzebowaniu na wrażenia 
istnieją między osobami o wykształceniu podstawowym i wyższym; 
mężczyźni wykazują większe zapotrzebowanie na wrażenia niż ko
biety; osoby wykonujące czynności ryzykowne, tj.: nurkowie, skocz

2 Tamże, s. 147.
3 Tamże, s. 149-150; M. Z u c k e r m a n ,  M anual and Research Raport fo r 

the SS, Newark 1975.
4 M. Z u c k e r m a n ,  Dimension o f Sensation Seeking, „Journal of Consulting 

and Clinical Psychology” 1971, 36, 45-52; t e n ż e ,  Preliminary M anual with 
Scoring Keyes and Norms for Farm V o f the Sensation Seeking Scale, Newark 
1976.

 ̂ M. Z u c k e r m a n, M anual and Research..., s. 31; t e n ź e, Sensation 
Seeking and Anxiety, Traits and States, as Determinants o f Befavior in Novel 
Situations, Newark 1975.
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kowie spadochronowi, strażacy, rajdowcy itp. mają wyższe zapotrze
bowanie na stymulację niż osoby z grup kontrolnych.

Wszystkie badania Zuckerman przeprowadzał na gruncie angio- 
- amerykańskim. Jest to obszar kulturowo różny od polskiego. Istniała 
więc obawa, czy sugestie Zuckermana znajdą u nas potwierdzenie. W 
związku z tym trzeba było dokonać adaptacji Skali Poszukiwania 
Wrażeń.

Celem pracy nie jest sam tylko pomiar zapotrzebowania na sty
mulację, ale zależność między potrzebą poszukiwania wrażeń a pre
ferencją sytuacji o różnym ładunku emocjonalnym.

Jednostka, aby osiągnąć optymalny poziom pobudzenia (OPP), 
dokonuje wyboru takich czynności, które zapewniają jej pożądane 
pobudzenie. Osoby o silnej potrzebie wrażeń, które Zuckerman6 na
zywa poszukiwaczami wrażeń (PW), będą preferowały takie sytuacje, 
w których jawią się pożądane (pobudzające) bodźce7. Inaczej mó
wiąc, ich wybór jest uzależniony od tego, jakich przeżyć emocjonal
nych spodziewają się po danej sytuacji. Można przypuszczać, że taka 
jednostka wybierze sytuację np. ryzykowną, niebezpieczną, czyli ro
dzącą emocje o znaku ujemnym.

Interesujące jest więc, czy osoby o silnej potrzebie wrażeń prefe
rują sytuację o silnym ładunku emocjonalnym, a —  biorąc pod uwa
gę biegun emocji — jest prawdopodobne, że ta zdolność będzie 
wyraźniejsza dla negatywnych emocji.

Znając ogólne wnioski Zuckermana8 można również założyć, że 
istnieje różnica w preferencjach sytuacji o różnym ładunku emocjo-

6 M. Z u c k e r m a n ,  Theoretical Formulations I, w: Sensory Deprivation, 
Fifteen Years o f Research, ed. J. Zubek, New York 1969.

7 M - Z u c k e r m a n ,  Preliminary M anual.., s. 63; t c n i  e, Sensation Seeking 
and R isk Taking, w: Emotions in Personality and Psychopathology, ed. 
C. Izard, New York 1979.

8 M. Z u c k e r m a n ,  M anual and Research..., s. 46; t e n i  e, Sensation 
Seeking and Anxiety..., s. 72.
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nainym, w zależności od płci, tzn. mężczyźni bardziej preferują sytu
acje o ładunku emocjonalnym negatywnym niż kobiety.

Badania eksperymentalne

Metody badawcze 

Skala Poszukiwania Wrażeń
W 1978 roku, po wielu modyfikacjach i analizach statystycznych, 

pojawiła się piąta wersja Skali Poszukiwania Wrażeń9. Zawiera ona 
4 skale czynnikowe:
1. TAS — Thrill and Adventure Seeking (poszukiwanie dreszczu gro

zy i przygód); zawiera tematy wyrażające zamiłowanie do aktyw
ności na świeżym powietrzu, zamiłowanie do sportów z elementa
mi ryzyka, niebezpieczeństwa fizycznego.

2. ES — Experience Seeking (poszukiwanie nowych doświadczeń); 
treść pytań tej skali dotyczy szukania nowych doświadczeń po
przez umysł i zmysły, podróże, niekonformistyczny styl życia.

3. Dis — Disinhibition (uwolnienie od zahamowań, odhamowanie); 
odnosi się do rozluźnienia hamulców społecznych, wyraża się w 
zabawach, pijatykach, zmianie partnerów seksualnych, w uprawia
niu hazardu, zażywaniu narkotyków.

4. BS — Boredom Susceptibility (wrażliwość na nudę); przedstawia 
niechęć do rutynowej pracy, powtarzających się sytuacji, nudnych 
osób.

9 M. Z i c k e r m i n ,  H. J. E y s e n c k ,  J. E y s e n c k ,  Sensation Seeking 
in England and America: Cross Cultural, Age and Sex Comparisons, Journal 
of Consulting and Clinical Psychology” 1978, 46 (1), 139-149.
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Praca nad tą wersją skali (SPW) dotyczyła zabiegów adaptacyj
nych do polskich warunków. Pierwsze zadanie, które należało wyko
nać, miało na celu właściwe przetłumaczenie testu. Chodziło bowiem 
o wychwycenie zasadniczego sensu tego kwestionariusza, uchwyce
nie istoty każdego z pytań, dlatego też przeprowadzono owocne kon
sultacje z obywatelami USA. Wiadomo bowiem, że tłumaczenie z 
języka angielskiego na jakikolwiek inny język powoduje wykluczenie 
możliwości porównywania wyników między sobą10 11. Aby temu zapo
biec, pierwsza polska wersja skali (SPW I) zawierała, oprócz zasad
niczego trzonu testu, pytania eksperymentalne. Pod wpływem zaś su
gestii11 uwzględniona została, w postaci jeszcze jednej podskali, sty
mulacja typu intelektualnego, umysłowego.

Tak więc polska wersja Skali Poszukiwania Wrażeń, w skrócie 
SPW 1 i II (dla rozróżnienia od amerykańskiej SSS), zawiera 5 pod- 
skal:
1. Skala Poszukiwania Przygód (TAS).
2. Skala Poszukiwania Nowych Doświadczeń (ES).
3. Skala Rozhamowań (Dis).
4. Skala Wrażliwości na Nudę (BS).
5. Skala Poszukiwania Wrażeń Intelektualnych (MS).

Pierwsza wersja SPW liczyła łącznie 75 pytań, z tym, że ich li
czba w poszczególnych podskalach była różna (TAS — 17, ES — 
16, Dis — 15, BS — 17, Ms — 10). Pytania diagnostyczne oceniano 
jednym punktem, niediagnostyczne — zero punktów.

W drugiej wersji (SPW II) zmieniła się liczba pytań w każdej 
podskali. Nastąpiło to po przeprowadzonych badaniach nad stałością 
SPW (I). W wyniku tego pozostało po 10 pytań, czyli łącznie kwe
stionariusz liczył 50 pytań. Ocena pytań pozostała bez zmian. Maksy
malnie można uzyskać z każdej podskali po 10 punktów.

10 Tamże, s. 142.
11 Z. T o e p 1 i t z, Skala Poszukiw ania..., s. 157.
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Wysoki wynik w skali TAS oznacza, iż osobę cechuje silna po
trzeba przeżyć typu przygodowego, sportowego oraz uczestnictwo w 
sytuacjach, które potocznie nazywamy „z dreszczykiem”. Wysoki 
wynik w ES wskazuje zaś na silną potrzebę przeżycia czegoś nowe
go, niekonwencjonalnego. Chodzi tutaj zarówno o przeżycia typu 
umysłowego, jak i zmysłowego.

O potrzebie zerwania z normami społecznymi, o pragnieniu swo
body seksualnej i życia na luzie mówi wynik w skali Dis. Wysokie 
wartości w skali BS ujawniają potrzebę zmian, pewną niecierpliwość, 
jeśli się nic nie zmienia. Osoby o takim wyniku będą preferować 
znajomości z nowymi, ekscytującymi osobami. Mają silną potrzebę 
bycia aktywnym. Na podstawie wysokiego wyniku w skali MS moż
na było wnioskować, że dana osoba ma silne pragnienie przeżyć typu 
intelektualnego. Wysoki wynik w tej skali mówiłby o potrzebie pracy 
nad kognitywnym opracowaniem wiadomości oraz o ciekawości po
znawczej, pewnej dociekliwości.

Po przeprowadzonych badaniach interesująca była strona psycho- 
metryczna testu, a konkretnie: jaka jest korelacja między podskałami 
a wynikiem ogólnym skali SPW? Uzyskane współczynniki korelacji 
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Współczynniki korelacji wyniku ogólnego z  podskalami SPW

SPW
Podskale

Współczynnik
korelacji P

TAS 0,8200 p < 0,01
ES 0,2920 p < 0,01
Dis 0,2400 p < 0,01
BS 0,3300 p < 0,01
MS 0,0003 n.i.

rdO,OS - 0,10 
rJOfll * 0,13
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Uzyskane współczynniki korelacji wskazują na to, że tylko dla 
pociskali MS korelacja jest nieistotna. Skała ta wymaga więc ponow
nego opracowania i uwzględnienia w pytaniach pewnej dozy niepew
ności, ryzyka itp. w poszukiwaniu wrażeń intelektualnych, bardziej 
niż np. zainteresowania poznawczego w sensie dowiedzenia się cze
goś.
Preferencja zdjęć (PZ)

Do badania preferencji sytuacji o różnym ładunku emocjonalnym 
posłużono się zbiorem 21 zdjęć czarno-białych. Uznano bowiem, że 
zdjęcia mogą być symbolami sytuacji życiowych. Osoba badana mo
że się identyfikować z osobami na zdjęciu czy „odnaleźć się” w da
nej sytuacji. Może więc też przeżywać związane z nią emocje. Owe 
21 zdjęć wybrano ze 100 i podzielono na 3 kategorie na podstawie 
oceny 20 sędziów. Były to:
1. Grupa zdjęć pozytywnych.
2. Grupa zdjęć obojętnych.
3. Grupa zdjęć negatywnych.

W każdej grupie znalazło się 7 zdjęć. W pierwszej kategorii zna
lazły się zdjęcia o tematyce wyrażającej następujące uczucia: radość, 
śmiech, młodzieńczą beztroskę (3 zdjęcia); radość powitania (1 zdję
cie); miłość (3 zdjęcia). Trzecia kategoria zawierała zdjęcia przedsta
wiające: zachowania agresywne (2 zdjęcia); śmierć (3 zdjęcia); upo
korzenie (1 zdjęcie). Grupa zdjęć obojętnych była tak dobrana, by 
zdjęcia nie wywoływały emocji, dlatego trudno jest o wyodrębnienie 
grup tematycznych.

Próbka badawcza i przebieg badań

Badaniu poddano 197 kobiet i 190 mężczyzn. Dobór osób miał 
charakter częściowo celowy, ponieważ badaniu poddano wyłącznie
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studentów w wieku 19-20 lat. Większość z nich mieszkała w mieście.
Każda z badanych osób miała do wypełnienia kwestionariusz 

SPW oraz do wyboru 5 zdjęć spośród 21, z tym, że istotna była ko
lejność wyborów. Instrukcja słowna do zadania drugiego brzmiała: 
„Proszę wybrać 5 zdjęć, które Pan (Pani) chciałby mieć, z tym, że 
ważna jest kolejność, z jaką zdjęcia zostaną wybrane. Jako pierwsze 
proszę wybrać to zdjęcie, które Pan (Pani) chciałby mieć najbardziej. 
Nie chodzi o wartość artystyczną, tylko o ich treść, na którą proszę 
zwrócić uwagę”. Wszystkie 21 zdjęć były wymieszane i eksponowa
ne naraz w 3 rzędach po 7 zdjęć na stole przed badanym. Osoby 
badane odpowiadały indywidualnie i anonimowo.

Ze względu na to, że praca nad kwestionariuszem SPW nie była 
jeszcze ostatecznie zakończona, proszono badanych o uwagi pod ką
tem formułowania i zawartości treściowej pytań.

A n a l i z a  w y n i k ó w

Preferencja zdjęć (PZ) a ogólny wynik skali SPW

Do analizy wzięto pod uwagę wyniki tylko tych badanych, którzy 
na skali SPW osiągnęli najwyższe i najniższe wartości, odpowiednio 
po 30 osób, osobno wśród mężczyzn i kobiet. Grupę 30 mężczyzn i 
30 kobiet, którzy uzyskali wysokie wyniki w SPW, oznaczamy na
stępująco: Kobiety — Kw, mężczyźni — Mw. Grupę zaś 30 kobiet 
i 30 mężczyzn, którzy uzyskali niski wynik w SPW oznaczamy: Ko
biety — Kn, mężczyźni — Mn.

Interesujące jest, jak przebiega wybór zdjęć w tak dobranych gru
pach. Z której kategorii (pozytywne, obojętne, negatywne) wybierano 
najczęściej pierwsze zdjęcie i jak rozkłada się częstotliwość wyborów 
wszystkich pięciu zdjęć? Dla zbadania istotnych różnic zastosowano
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nieparametryczny test chi2. Wszystkie uzyskane wyniki przedstawio
ne w tabelach 2 i 3, osobno dla kobiet (tabela 2) i osobno dla męż
czyzn (tabela 3).

A. K o b i e t y
Tabela 2. Częstość wyborów zdjęć: pozytywnych (P)„ obojętnych (Oj, negatywnych (N) 

u kobiet z  wysokimi (Mw) i niskimi (Mn) wynikami w SPW

a) wybór pierwszych zdjęć

Kobiety
Zdjęcie

P 0 N 2
Kn 24 2 4 30
Kw 18 8 4 30

2 42 10 8 60

chi2 = 4,46 df * 2 n.i.

b) wybór pięciu zdjęć

Kobiety
Zdjęcie

P O N 2
Kn 105 31 14 150
Kw 79 32 39 150
— 184 63 53 300

chi2 = 154  df * 2 p < 0,01

Analiza wyników (tabela 2) wykazała, że w przypadku wyboru 
jednego zdjęcia (a) różnica jest nieistotna między kobietami, które 
uzyskały niskie wyniki w SPW (Kn), a kobietami, które uzyskały 
wysokie wyniki w SPW (Kw), czyli nie ma istotnych różnic w licz
bie wyborów z którejkolwiek kategorii zdjęć ze względu na nasilenie 
wyników w SPW. W drugim przypadku (b) różnica jest istotna, co 
wskazuje na to, że dopiero wybór wszystkich pięciu zdjęć ujawnia 
liczbowe preferencje wyborów, w zależności od wyników w SPW. 
Okazuje się, że kobiety, które uzyskały niskie wyniki w SPW (Kn) 
wybierają częściej zdjęcia pozytywne, a Kw negatywne. Warto jed
nak zauważyć, że spośród trzech rodzajów zdjęć najczęściej wybiera
ne są pozytywne, w obu podgrupach badanych. Jeżeli zaś chodzi 
o dane O (grupa zdjęć obojętnych), to nie różnicują się one w gru
pach Kw i Kn. Pozwala to przypuszczać, że to, co nie jest emocjo
nalne, nie ma powiązania z potrzebą poszukiwania wrażeń.
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B. M ę ż c z y ź n i
Tabela 3. Częstość wyboru zdjęć: pozytywnych (P), obojętnych (O), negatywnych (N) 

u mężczyzn z wysokimi (Kw) i niskimi (Kn) wynikami w  SPW

a) wybory pierwszych zdjęć

Mężczyźni
Zdjęcia

P O N 2
Mn 19 5 6 30
Mw 9 3 18 30

2 28 8 24 60

b) wybory pięciu zdjęć

Mężczyźni
Zdjęcia

P O N —
Mn 88 38 24 150
Mw 58 25 67 150

— 146 63 91 300

chi2 « 10,08 df « 2 p < 0,01 chi2 = 29,16 df = 2 p < 0,01

Jak wynika z tabeli 3, różnica w obu wyborach (a i b) jest istotna. 
Możemy więc stwierdzić, że Mn wybierają istotnie częściej zdjęcia 
pozytywne, a Mw negatywne. Tendencja ta u mężczyzn zaznacza się 
bardzo wyraźnie. Po przedstawieniu wyników osobno u kobiet i u 
mężczyzn dokonano porównania tych grup (tabele 4 i 5).

Tabela 4. Liczba wyborów 5 zdjęć u kobiet (K) i u mężczyzn (M) z  wysokimi wynikami w
SPW

OBoby
Zdjęcia

P O N 2
Kw 79 32 39 150
Mw 58 25 67 150

2 137 57 106 300

chi2 -  11,46 
df »  2 p < 0 f i l
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Tabela 5. Liczba wyborów 5 zdjęć u kobiet (K) t u mężczyzn (M) z niskimi wynikami 
w SPW

Osoby
Zdjęcia

P 0 N 2
Kn 105 31 14 150
Mn 88 38 24 150

2 193 69 38 300

chi2 = 4,86 df = 2 n.i.

W grapach o wysokich wynikach w SPW (tabela 4) widać istotne 
zróżnicowanie między kobietami a mężczyznami. Kobiety częściej 
wybierają zdjęcia pozytywne, a mężczyźni raczej negatywne. W gra
pach o niskich wynikach w SPW nie ma istotnych różnic (tabela 5). 
Ogólnie można stwierdzić, że częściej wybierane są zdjęcia pozytyw
ne, z wyjątkiem Mw, u których zaznacza się tendencja przeciwna, 
tzn. preferują oni zdjęcia negatywne. Tak więc z wyborów 5 zdjęć ta 
tendencja ujawniła się jeszcze raz, czyli zarysowana w hipotezie i 
opisana w poprzednich analizach tendencja do preferowania zdjęć ne
gatywnych przez Mw uwidacznia się również w bezpośrednim po
równaniu międzypłciowym.

Ponieważ zwracano uwagę na kolejność preferowanych 5 zdjęć, 
zatem uwzględniono w analizie ten porządek, spodziewając się, że 
pogłębi to i wyjaśni odkryte zależności. Analiza wyników właściwie 
nie wnosi wiele nowego od strony merytorycznej, ale została prze
prowadzona ze względu na to, że pozwala nieco inaczej spojrzeć na 
problem preferencji. Chodzi przede wszystkim o dokonanie oceny si
ły preferencji zdjęć, istotne bowiem jest dla naszych badań, która ka
tegoria zdjęć była najbardziej preferowana: u Kn i Kw oraz Mn i 
Mw. Ocena preferencji zdjęć polegała na tym, że ze względu na siłę 
preferencji nadano wagę kolejnym wyborom zdjęć, wychodząc z za
łożenia, iż to, co wybiera się jako pierwsze, można interpretować ja
ko bardziej, mocniej preferowane niż drugie, drugie bardziej niż trze
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cie itd. Dlatego też: zdjęcie wybrane jako pierwsze otrzymało wagę 
5, jako drugie — wagę 4, trzecie — 3, czwarte — 2 i zdjęcie wy
brane jako piąte otrzymało wagę 1. Następnie dla każdej osoby obli
czano sumę wag ze względu na rozłożenie wyborów na trzy katego
rie zdjęć. W tak przyjętej nomenklaturze możemy powiedzieć, że su
ma wag wskazuje na siłę preferencji. Ze względu na to, że mamy tu 
do czynienia z danymi skatowymi, w celu porównania zastosowano 
test t-Studenta. Należy jednak być krytycznym co do wskazań skali 
o takim charakterze.

Na podstawie wyników (tabela 6) widać, że zaznaczyły się istotne 
różnice zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn w wyborze zdjęć pozy
tywnych Pn i Pw, jak i w negatywnych Nn i Nw, w obu grupach 
kryterialnych. Jeśli porównamy wyniki w grupach Kn i Kw, to oka-

Tabela 6. Ocena preferencji zdjęć u kobiet (K) i mężczyzn (M) z  wysokimi i niskimi 
wynikami w SPW

a) Różnice w  zakresie preferencji zdjęć pozytywnych (P) u osób badanych z  niskim (N) i  wy
sokim (W) wynikiem w SPW

Osoby
Średnie

Różnica
Poziom

istotności różnicPN PW
kobiety 10,9 8,53 3,08 0,01

mężczyźni 9 5,77 3,03 0,01

b) Różnice w zakresie preferencji zdjęć obojętnych (O) u osób badanych z  niskim (N) i wy
sokim (W) wynikiem w SPW

Osoby
Średnie

Różnica
Poziom

istotności różnicON OW
kobiety 2,83 2,63 0,27 n i.

mężczyźni 3,63 2,2 2£43 n i.
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c) Różnice w zakresie preferencji zdjęć negatywnych (N) u osób badanych z  niskim (N) 
i wysokim (W) wynikiem w SPW

Osoby
Średnie

Różnica
Poziom

istotności różnicNN NW

kobiety 1,27 333 3,66 0,01
mężczyźni 237 7,03 4,91 0,01

żuje się, że kobiety z niskimi wynikami w SPW preferują bardziej 
zdjęcia pozytywne, a kobiety z wysokimi wynikami w SPW — nega
tywne. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że spośród trzech rodza
jów zdjęć najczęściej wybierane są pozytywne w obu podgrupach ba
danych.

Jeśli zaś chodzi o mężczyzn, wniosek byłby następujący: Mn 
zdecydowanie bardziej preferują zdjęcia pozytywne niż negatywne, 
a Mw — na odwrót.

Interesujące wydaje się także, czy częściej wybierane są zdjęcia 
emocjonalne (pozytywne i negatywne), czy też obojętne. Porównano 
więc wybory zdjęć pozytywnych i negatywnych łącznie, w przeciw
stawieniu do obojętnych (tabela 6, rys. 1).

Okazuje się, że w każdym przypadku częściej wybierane są zdję
cia emocjonalne. Zarówno u Kn, jak i u Mn jest następująca skłon
ność: preferują oni najbardziej zdjęcia pozytywne, istotnie częściej 
obojętne, najrzadziej negatywne. U Kw i Mw skłonność ta ma inny 
charakter. Preferują oni bardziej zdjęcia emocjonalne niż neutralne. 
Stąd wniosek, że Kw i Mw bardziej preferują zdjęcia emocjonalne 
(niezależnie od znaku) niż neutralne.

Wszystkie powyższe analizy wyników ujawniły pewną tendencję 
w preferencjach, którą możemy podsumować następująco: osoby, 
które uzyskały wysoki wynik w SPW, u których optymalny poziom 
pobudzenia jest wysoki, które mają silną potrzebę poszukiwania 
przygód, nowych doświadczeń, przeżyć „z dreszczykiem”, życia na
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Rys. 1. Siła preferencji zdjęć

luzie itp., bardziej preferują zdjęcia emocjonalne — negatywne. 
Szczególnie mocno zaznacza się ta tendencja u mężczyzn, a u kobiet 
jest nieco słabsza. Możemy więc wnioskować, że osoby takie będą 
preferować w życiu sytuacje, które niosą ze sobą emocje o znaku 
ujemnym.

Preferencja zdjęć (PZ) a wyniki 
w poszczególnych podskałach SPW

Czy potrzeby, które bada dana podskala SPW, mają jakiś związek 
z wyborem takich a nie innych zdjęć? By uzyskać odpowiedź na to 
pytanie, przeprowadzono analizę dotyczącą przebiegu wyborów zdjęć 
w zależności od wysokich i niskich wyników w poszczególnych pod- 
skalach SPW.

Dla każdej pociskali wyodrębniono grupy po 30 kobiet i męż-
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czyzn, którzy mieli wysokie i niskie wyniki w danej podskałi. Nastę
pnie zliczono liczby wyborów w każdej kategorii zdjęć (pozytywne, 
obojętne, negatywne) w poszczególnych grupach osób, tj. Kw, Kn, 
Mw, Mn. Dla zbadania istotnych różnic zastosowano nieparametrycz
ny test chi2, a wszystkie wyniki przedstawiono w tabeli 7.

Obliczenia statystyczne wykazały, że w podskałi BS (tabela 7) nie 
ma istotnych różnic między wysokimi a niskimi wynikami zarówno 
u kobiet, jak i u mężczyzn, a rozłożeniem wyborów w poszczegól
nych kategoriach zdjęć. Nasuwa się więc wniosek, że preferencja 
zdjęć nie jest zależna od potrzeb, które bada ta podskala.

Inaczej jest w skali ES. Tu okazało się, że u kobiet i mężczyzn 
różnica jest istotna. Wynika z niej, że kobiety z wysokimi wynikami 
w ES częściej wybierają zdjęcia negatywne, a kobiety z niskimi — 
pozytywne. Mężczyźni zaś, z wysokimi wynikami w ES, istotnie czę
ściej wybierają zdjęcia negatywne, a ci z niskimi —  pozytywne.

Jeśli chodzi o podskalę Dis, to istotna różnica zaznaczyła się tyl
ko u mężczyzn. Wniosek jest taki sam, jaki został sformułowany w 
przypadku ES dla mężczyzn. U kobiet okazało się, że potrzeby, które 
bada ta skala, nie mają wpływu na preferencje.

W podskałi TAS istotna różnica ujawniła się na poziomie ufności 
0,05 i tylko w grupie mężczyzn. Podobnie jest w podskałi MS, tyle 
że różnica dotyczy grupy kobiet. Tendencja jest tu odwrotna do ES, 
ale bardzo słabo zaznaczona.

Reasumując, możemy stwierdzić, że przede wszystkim te potrze
by, które ujawnia podskala ES, mają związek z preferencją zdjęć bez 
względu na płeć. Potrzeby te, które ujawnia podskala Dis, mają zwią
zek z preferencją zdjęć, ale tylko u mężczyzn. Odwrotnie jest ze ska
lą MS —  tylko u kobiet, i związek ten jest słabiej zaznaczony. Po
dobnie jest z podskalą TAS dla grupy mężczyzn.

Analiza ta potwierdziła tendencję w preferowaniu zdjęć u kobiet i 
mężczyzn w zależności od wysokich i niskich wyników ogólnych 
SPW.
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Tabela 7. Częstość wyborów zdjęć: pozytywnych (P),, obojętnych (O), negatywnych (N) 
u kobiet i  mężczyzn z  wysokimi i niskimi wynikami w podskalach SPW

Podskala TAS (Poszukiwania Przygód)
a) kobiety

Osoby
Zdjęcia

P O N 2
Kw 23 0 7 30
Kn 25 2 3 30

2 48 2 10 60

chi2 -  4,08 df » 2 n.i.

b) mężczyźni

Mężczyźni
Zdjęcia

P O N 2
Mw 14 1 15 30
Mn 17 6 7 30

2 31 7 22 60

chi2 = 6,78 df * 2 p < 0,05

Podskala ES (Poszukiwania Nowych Doświadczeń) 
a) kobiety b) mężczyźni

Osoby
Zdjęcia

P O N 2
Kw 15 5 10 30
Kn 28 0 2 30

2 43 5 12 60

Osoby
Zdjęcia

P O N 2
Mw 7 5 18 30
Mn 20 6 4 30

2 27 11 22 60

chi2 * 14,28 df * 2 p < 0,012

Osoby
Zdjęcia

P O N 2
Kw 18 5 7 30
Kn 25 2 3 30

2 43 7 10 60

chi2 - 4,02 df - ni.

Osoby
Zdjęcia

P O N 2
Mw 8 4 18 30

Mn 21 9 0 30

2 29 13 18 60

chi2 * 25,74 dg = 2 p < 0,01

chi2 * 15,26 df = 2 p < 0,01

Podskala Dis (Rozhamowanie)
a) kobiety b) mężczyźni
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Podskala BS (Wrażliwość na Nudę) 
a) kobiety b) mężczyźni

Osoby
Zdjęda

P O N 2
Kw 23 2 5 30
Kn 25 2 3 30

2 48 4 8 60

Podskala MS (Poszukiwanie Wrażeń Intelektualnych)
a) kobiety

Osoby
Zdjęcia

P O N #
Kw 27 2 1 30
Kir 20 2 8 30
# 47 4 9 60

chi2 = 6,48 df *  2 p < 0,05

b) m ężczyźni

Osoby
Zdjęcia

P O N #
Mw 20 4 6 30
Mn 15 5 10 30
# 35 9 16 60

chi2 -  134  df *  2 n-i.

Dyskusja

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować 
wniosek ogólny. Osoby z wysokim wynikiem częściej niż osoby z 
niskim wynikiem w SPW wybierają negatywne emocjonalnie bodźce 
wzrokowe. Skupmy się na tych osobach, które uzyskały wysoki wy
nik w SPW; to nie znaczy, że pomijamy osoby o niskiej potrzebie 
poszukiwania wrażeń, w opisach psychologicznych bowiem przyjmu
je się podział na grupy skrajne ze świadomością ich względnego po
łożenia na kontinuum cechy.

Każdy z nas posiada charakterystyczny dla siebie optymalny po-

Osoby
Zdjęcia

P O N 2
Mw 12 5 13 30
Mn 17 5 8 30

2 29 10 21 60

chi2 = 0,58 df = 2 n.i. chi2 = 92,04 df = 2 n.i.
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ziom stymulacji (OPS) i pobudzenia (OPP)12. By jednostka osiągnęła 
OPP, konieczna jest zewnętrzna stymulacja i ciągłe działania. Zapew
nienie zaś sobie OPP gwarantuje efektywność działania, a w drugiej 
kolejności stan przyjemności. Osoby, które mają silną potrzebę wra
żeń, według Eysencka13 są to ekstrawertycy, wymagają silniejszej 
owej zewnętrznej stymulacji, aby zapewnić sobie OPP, oraz bardziej 
energicznego działania niż osoby, u których ta potrzeba jest słaba. 
Dlatego też zwykłe stereotypowe sytuacje życia codziennego, które 
nie niosą z sobą bodźców wywołujących silne emocje, nie są w sta
nie zapewnić takiej osobie OPP, co jest odczuwane jako przykrość. 
W konsekwencji jednostka wręcz zaczyna szukać takich sytuacji, w 
których będzie miała możność przeżycia silnych emocji. Kofta14 
przedstawia jedną z odmian tzw. techniki kontroli sytuacyjnej, która 
polega właśnie na poszukiwaniu i podtrzymywaniu kontaktu z 
bodźcami emocjonalnymi. Według niego tak postępuje alpinista wy
ruszający w góry, w poszukiwaniu przygody i silnych wrażeń. 
Z czym się wiąże taka wyprawa w wysokie góry? Oczywiście z za
grożeniem życia, ale ów alpinista ryzykuje.

Większość pytań SPW uwzględnia właśnie różnego typu sytuacje 
ryzykowne, a więc nie tylko ryzyka fizycznego, ale i moralnego, spo
łecznego. Komponent ryzyka stał się przedmiotem badań15 i okazało 
się, że istnieją istotne pozytywne powiązania między SPW a podej
mowaniem ryzyka w różnych okolicznościach. Samo już pojęcie „ry
zyka” kojarzy się nam z czymś negatywnym, z przeżyciem lęku, stra
chu, z możliwością straty.

12 Tamże, s. 148; M. Z u c k e r m a n ,  M anuał and Reaserch..., s. 43.
13 M. Z u c k e r m a n ,  H .J. E y s e n c k ,  J. E y s e n c k ,  Sensation Seeking 

in England..., a. 144.
14 M. K o f t a, Samokontrola a emocje, Warszawa 1979.
15 Tamże, s. 175; Z . Z a l e s k i ,  Sensation Seeking and Risk-Taking Behavior, 

„Personality and Individual Differences” 1984, 5 (5), 607-608.
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Suomia i Harlow16 17, którzy przeprowadzili badania nad funkcją lę
ku, twierdzą, że łagodnie zagrażające sytuacje wywołują dwie re
akcje: badania, poszukiwania wrażeń i strachu. Powstające stąd zbli
żanie lub unikanie będzie zależało od względnej siły tych dwóch sta
nów stymulacji. Te reakcje są częściowo uzasadnione przez usposo- 
bienie związane z temperamentem i cechą ekstra — introwersji Ey- 
sencka. W takim razie skrajni PW będą reagowali zbliżeniem, a nie 
unikaniem sytuacji z komponentem „negatywności”, czyli rodzących 
negatywne stany emocjonalne. Owa negatywna stymulacja staje się 
więc środkiem do uzyskania pozytywnego wyniku, tj. OPP i w 
związku z tym —  stanu przyjemności.

Każda sytuacja niesie ze sobą bodźce, które wywołują określone 
emocje, a jednocześnie zawierają informacje. Informacje te, ze 
względu na aktualne potrzeby jednostki, określają, jaką wartość ma 
dla niej sytuacja18. W przypadku, gdy dana sytuacja w stosunku do 
innej przedstawia dla jednostki większą wartość, wówczas zostanie 
wybrana. Ze względu na to, że osoby o wysokim PW lubią zmiany 
i unikają stabilności, można zakładać, że jeśli mają przez dłuższy 
okres dopływ silnej stymulacji pozytywnej, to będą szukać czegoś 
zupełnie innego, nowego, co w efekcie może być negatywne, ale w 
ich subiektywnej ocenie ma większą wartość instrumentalną niż po
zytywne.

Na podstawie analizy wyników zaznaczyło się pewne zróżnico
wanie między kobietami a mężczyznami. Mężczyźni wykazują nieco 
mocniejszą tendencję w preferowaniu sytuacji o ładunku emocjonal
nym negatywnym niż kobiety. Zjawisko to można by przypisać róż
nicom płciowym. Prawdopodobnie cecha ta jest bardziej związana z 
płcią męską. Przypuśćmy więc, że mężczyźni PW w kontakcie ze

16 M. Z u c k e r m a n, Sensation Seeking and Anxiety..., s. 49.
17 Tamże, s. 50.
18 K - O b u c h o w s k i ,  Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych, 

Warszawa 1982.
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światem potrzebują więcej bodźców o znaku emocjonalnym uje
mnym, aby uzyskać OPP. W terminologii teorii homeostatycznych 
tymi czynnikami zaspokajającymi (braki) są bodźce negatywne.

Wykryte zależności mają również aspekt pragmatyczny, np. w se
lekcji kandydatów na członków grup ratowniczych. Możemy przewi
dzieć, że osoby o wysokim PW będą starały się udzielić pomocy np. 
osobom poranionym.

Sama SPW może być wykorzystana w poradnictwie zawodowym. 
Cenne byłoby skonstruowanie kilku równoległych wersji SPW dla 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych19.

Jeśli chodzi o metodę zdjęciową, to wydaje się, że lepiej oddzia
ływałyby zdjęcia kolorowe lub film z krótkimi scenkami sytuacyjnymi.

Istnieje jeszcze szereg wątpliwości co do ujawnionych tendencji. 
Po pierwsze, czy mogą się one ograniczać do materiału wzrokowego? 
Po drugie, czy preferencje odnoszą się zarówno do bodźców kontro
lowanych przez jednostkę, jak i będących poza jej kontrolą? Pytania 
te zostają otwarte, może będą inspiracją dla poszukiwań badawczych, 
który d i celem będzie lepsze zrozumienie zachowań ludzkich, płyną
cych z potrzeby poszukiwania wrażeń.

19 Z. T o e p 1 i t z, Skala Paszuldwama^.t s. 157.


