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Celem badania była polska adaptacja
i walidacja Modified Reasons for Smoking Scale (MRSS;
Berlin i in., 2003). Oryginalna wersja narzędzia składa się z
21 itemów i mierzy nasilenie 7 motywów palenia:
nałogowy, przyjemności, redukcji napięcia, społeczny,
stymulacji, nawyku i operowania papierosem.

• Wbadaniu równoważności językowej uzyskano istotne
(p<0,001) korelacje podskal wersji angielskiej i polskiej
(r=0,62-0,96) na próbie N=19;

• Badania walidacyjne przeprowadzono na próbie 477
osób palących (51% kobiet) w wieku 18–60 lat
(M=26,12; SD=9,96);

• Trafność teoretyczną badano konfirmacyjną analizą
czynnikową (CFA);

• Analizowano wskaźniki rzetelności: spójność
wewnętrzną (α Cronbacha), stałość czasową (rtr), moc
dyskryminacyjną pozycji (rit);

• Dla trafności kryterialnej obliczono korelacje między
motywami palenia a: PN/A
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Chociaż oryginalna 7-czynnikowa polska wersja MRSS
ma względnie akceptowalne właściwości
psychometryczne, to zredukowana 5-czynnikowa
wersja jest bardziej spójna teoretycznie oraz ma lepsze
wskaźniki rzetelności i trafności kryterialnej. Mierzy
następujące motywy:
1) nałogowe/automatyczne; 
2) dla przyjemności/trzymania papierosa; 
3) redukcji napięcia/relaksacji;
4) społeczne; 
5) stymulacji. 

Motywy palenia są ważnym predyktorem uzależnienia
od palenia tytoniu, dlatego istotna jest ich znajomość.
5-czynnikowa polska wersja MRSS – Skali Motywów
Palenia – może być wykorzystywana w dalszych
badaniach naukowych nad fenomenem palenia. Może
być również używana w praktyce psychoprofilaktycznej
i klinicznej.

Stwierdzono istotne różnice w motywach zależne od
płci: kobiety są bardziej skłonne do palenia w celu
redukcji napięcia/relaksacji oraz dla przyjemności/
trzymania papierosa.
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5-czynnikowy model polskiej wersji MRSS

nasileniem uzależnienia od 
nikotyny 

zdolnością do 
samokontroli

Test Fagerströma-Zrewidowany 
(FTND-R) Korte i in. (2013)

Skala Samokontroli (SCS) 
Tangney i in. (2004)

trafność zbieżna trafność różnicowa 

W wyniku przeprowadzonej CFA otrzymano 5-
czynnikowe rozwiązanie o dobrych wskaźnikach jakości
dopasowania.

χ2/df=2.05; RMSEA=0.047; 
GFI=0.959, CFI=0,901.

5-czynikowa wersja skali ma wysokie ładunki
czynnikowe (r=0,63-0,94) i wskaźniki rzetelności
(α=0,81-0.86; rtr=0,66-0,78; rit=0,69-0,79).
Potwierdzono jej trafność kryterialną: motywy palenia
istotnie pozytywnie korelują z nasileniem uzależnienia
od nikotyny i negatywnie z samokontrolą.


