
Badania nad zaleŜnością pomiędzy poziomem makiawelizmu  
a wynikami w grze eksperymentalnej „Karty i kości”  

 
Jest to generalnie rzecz biorąc część mojej pracy zaliczeniowej na najwaŜniej- 

szym przedmiocie specjalizacyjnym, jaki mam teraz na psychologii, o dumnej nazwie 
Konstrukcja i Adaptacja Testów i Kwestionariuszy. Jestem dumna z tego planu ekspe-
rymentalnego o tyle, Ŝe jest to w zasadzie pierwszy plan, jaki w tym wcieleniu prze-
prowadzałam. A juŜ na pewno pierwszy udany. 

Pomimo Ŝe to część większej całości i mogłabym tu po prostu zrzucić rozdział 
mojej pracy, nie zrobię tego, bo wówczas nie będzie to dla ewentualnych odbiorców 
nie-psychologów w ogóle czytelne. Pozwolę sobie więc opisać wszystko skrótowo i 
potocznie, a za to po kolei. 

 
I. Co to jest makiawelizm? 

W zasadzie to był główny temat mojej pracy. Czym jest i jak go zmierzyć? – tu 
leŜy problem. KaŜdy zapewne kojarzy pana nazwiskiem Machiavelli ze szkoły. 
Pojęcie makiawelizmu figuruje w języku w pewnym, zapewne słusznie, pejoratywnym 
znaczeniu, będąc synonimem wyrachowania, skłonności do manipulacji, egoizmu i 
braku skrupułów. 

W pracy potrzebowałam bardziej konkretnej definicji i w związku z tym 
skłoniłam się ku definicji opracowanej przez polską psycholog, prof. Jarymowicz: 
„MoŜna wyróŜnić 5 kategorii postaw i zachowań makiawelistycznych, jak następuje: 

1. Obraz świata:  
a) ludzie są z gruntu źli  
b) ludzie są nastawieni na manipulowanie innymi  
c) ludzie nagminnie łamią normy moralne  
d) ludźmi moŜna, a czasem nawet wypada manipulować  

2.   Utylitarne traktowanie norm moralnych: 
a) akceptowanie tylko norm słuŜących do akceptacji własnych celów  
b) koncentracja na realnych celach, abstrahowanie od wszelkiej ideologii  

3.   Stosunek do innych ludzi: 
a) nieufność względem innych  
b) lekcewaŜenie potrzeb innych  
c) racjonalność w kontaktach z ludźmi  
d) mała gotowość do angaŜowania pozytywnych emocji w relacje z ludźmi  

4.   Nastawienia motywacyjne: 
a) potrzeby własne ponad potrzeby innych  

5. Odporność emocjonalna/ chłód emocjonalny 
a) duŜa odporność na napięcie emocjonalne w sytuacjach konfliktowych.” 



Moim zadaniem było samodzielne skonstruowanie kwestionariusza, który 
badałby to zjawisko, a następnie wystandaryzowanie go, czyli znalezienie średniej 
wyników w jakiejś populacji, opracowanie norm itd. Po kilku standardowych etapach 
tej procedury, których nie będę tu szerzej opisywać, powstał kwestionariusz (patrz: 
kwestionariusz). Udaje on coś trochę innego niŜ to, czym jest naprawdę, bowiem jako 
Ŝe makiawelizm jest źle społecznie odbierany jako cecha, nie mogłam sugerować 
badanym, Ŝe jest mierzony, więc upozorowałam jakieś ogólniejsze badanie relacji 
międzyludzkich. Kwestionariusz nosi z tego powodu tytuł Kwestionariusz Relacji 
Międzyludzkich, a niektóre pytania to tzw. bufory, czyli nie mające związku, 
dorzucone dla zmylenia przeciwnika (np. pytanie nr 1, które samo w sobie jest na tyle 
ciekawe, Ŝe opisałam swoje wnioski na jego temat, patrz: „monogamia” pod zakładką 
‘ciekawostki’). 
 Ale, jak wiadomo, nie sztuka powołać do Ŝycia, sztuka uczynić dobrym. 
Dlatego następnie musiałam zająć się udowadnianiem, Ŝe kwestionariusz jest dobrze 
skonstruowany, czyli mierzy to, co ma mierzyć i dobrze dzieli populację. Są róŜne 
metody dowodzenia tego. Najpopularniejszą jest korelowanie z innymi kwestionariu-, 
szami, które, jak przypuszczamy, mierzą dokładnie to samo co nasz lub cechy, które 
powinny bardzo wysoko korelować dodatnio lub ujemnie z tym, co mierzymy, czyli 
tutaj z makiawelizmem. Na przykład Ŝeby udowodnić, Ŝe mój kwestionariusz jest 
dobry, mogłabym udowodnić, Ŝe bardzo wysoko koreluje z innym kwestionariuszem 
makiawelizmu, który jest przyjęty powszechnie jako bardzo dobry i skuteczny albo z 
kwestionariuszami, które posiadają jakieś podskale skale mierzące kolejne 
komponenty makiawelizmu (patrz: definicja powyŜej). Tak teŜ robiłam, ale nie to będę 
dalej opisywać.  
 Innym sposobem na uczynienie kwestionariusza godnym zaufania jest skorelo- 
wanie mierzonej cechy z jakimś kryterium zewnętrznym i opracowanie planu ekspery-
mentalnego właśnie. W praktyce oznacza to, Ŝe spodziewamy się, Ŝe makiaweliści w 
rzeczywistości przejawiają jakieś zachowania albo predyspozycje, które są w jakiś 
sposób łatwe do zbadania. Tutaj załoŜyłam, Ŝe przeciętny makiawelista ma większe 
predyspozycje do osiągania zwycięstw w grach pewnego rodzaju – takich, których 
sedno stanowi jakaś kompilacja racjonalizmu, tendencji do rywalizacji i bezwzględ- 
ności. Zapewne wiele jest takich gier, ale ta, której potrzebowałam do planu, była na 
tyle specyficznego typu, Ŝe wolałam nie próbować na ślepo, a odwołać się do gry, 
która zdała juŜ egzamin w innych badaniach jakieś 30 lat temu. To jest na szczęście 
tylko sieć, więc mam nadzieję, Ŝe mi włos z głowy nie spadnie za to, Ŝe mi się w tej 
chwili nie chce za bardzo poszukiwać do tego bibliografii, ale gdyby ktoś był bardzo 
zainteresowany, to oczywiście znajdę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. „Karty i kości”. 
No właśnie... Zasady gry nie są takie proste, ale zacytuję instrukcję pochodzącą 

z planu eksperymentalnego, jaką to instrukcję dostali sami gracze, po czym ją jeszcze 
krótko zreferuję: 

„W grze bierze udział 3 (w wyjątkowych przypadkach 4) uczestników – A, B, 
C.  

Jest to gra indywidualna, w której cel stanowi zgromadzenie jak największej 
liczby punktów na swoim koncie. Gra ma 6 rund, do kaŜdej załączono osobny zestaw 
kart do gry dla kaŜdej z trzech osób. W kaŜdej rundzie kaŜdy gracz otrzyma 8 kart do 
gry. Kart nie moŜna wymieniać między sobą.  

Karty do gry zawierają liczby naturalne wartości od 1 do 6. 
Oprócz kart jest jeszcze kość do gry. 
Tryb gry w kaŜdej rundzie jest następujący: kaŜdy z graczy wybiera, którą kartą 

ze swej ręki chce zagrać („obstawia” tę kartę). Kiedy wszyscy gracze się zdecydują, 
jeden z nich rzuca kostką, a następnie kaŜdy z graczy otrzymuje taką liczbę punktów, 
jaki jest iloczyn wyrzuconej liczby oczek i nominału karty, którą obstawił. Raz 
obstawiona karta nie wraca juŜ do gry. Wyniki naleŜy wpisać w tabelkę, znajdującą się 
pod instrukcją (...). Rundę wygrywa osoba, która w ośmiu rozdaniach uzyska łącznie 
najwyŜszy wynik. Grę wygrywa osoba, która uzyska najwyŜszą sumę ze wszystkich 
rund. Po zakończeniu gry obliczcie, proszę, wyniki. 

A teraz kluczowa zasada, o której jeszcze nie było mowy: w trakcie gry moŜna 
zawiązać sojusz. Jest to umowa między dwoma zawodnikami, która moŜe być w 
dowolnym momencie zerwana. Osoby naleŜące do sojuszu obstawiają po jednej 
karcie, jak zwykle, ale wynik dla kaŜdej osoby stanowi iloczyn wyrzuconej na kostce 
liczby i wyŜszej spośród wartości na ich postawionych kartach. Sojusz jest zawierany 
słownie, więc liczę na to, Ŝe będą one zawierane i zrywane jasno i wyraźnie, i nie 
będziecie potrzebowali sekundanta. Oczywiście, warto być w sojuszu, co chyba widać 
na pierwszy rzut oka, więc mam nadzieję, Ŝe docenicie tą konwencję gry jako sposób 
na wygraną.  

Pierwsze trzy rundy gramy w otwarte karty, czyli wykładamy wszystko, co 
mamy, na stół, po czym kaŜdorazowo wybieramy karty po kolei,  kolejności A,B,C, 
potem B,C,A itd. 

Ostatnie trzy rundy gramy w zakryte karty, czyli najpierw wybieramy karty, a 
kiedy wszyscy juŜ wybiorą, pokazujemy, co wybraliśmy, a reszta kart na rękach jest 
zakryta przed przeciwnikami (musi być zakryta, nie pokazujemy kart, nawet 
dobrowolnie). Powodzenia.” 

W zasadzie badani mieli trochę dowolności w interpretacji powyŜszych zasad. 
W praktyce wyglądało to tak, Ŝe graliśmy na sześć stolików po trzy osoby, i to 
właściwie symultanicznie, więc kaŜdy stolik zajął się interpretacją zasad na swój 
sposób. Oczywiście, nie przewidziałam tego, ale nie miało to większego wpływu na 
wyniki, bo przede wszystkim interesowała mnie kolejność zajętych miejsc na 
stolikach, a nie bezwzględne wartości wyników końcowych. Niektórzy na przykład 
zawierali na jednym stoliku dwa sojusze naraz, tj. np. gracz A z graczem B i gracz  z 
graczem C. Na niektórych stolikach nie podliczano wyników po kaŜdej rundzie, na 
innych podliczano i wtedy gra subtelnie zmieniała sens, bo za kaŜdym policzeniem 
gracze, których konta były mniej pełne, wiedzieli o tym, Ŝe „są w tyle” i mieli 



tendencję do pomagania sobie w dalszej części gry, więc wyniki końcowe graczy się 
bardzo zbliŜały w porównaniu do tych, którzy nie robili podsumowań w trakcie.  

Przede wszystkim jednak, dla pewności, opowiem, jak badani byli dobierani do 
stolików. Oczywiście, aby potwierdzić lub obalić tezę, Ŝe umiejętności związane z 
takimi rozgrywkami korelują z poziomem makiawelizmu mierzonego moim kwestio- 
nariuszem, musiałam kojarzyć tych z wysokimi wynikami z kwestionariusza z tymi z 
niskimi. W kaŜdej trójce znalazł się więc ktoś z ogona zbadanej stawki, ktoś ze środka 
i ktoś z góry. Dla porządku starałam się sadzać osoby z wysokimi wynikami na 
stanowisku C, z niskimi – B, ze średnimi – A, ale oczywiście oni sami w trakcie gry 
nie wiedzieli, dlaczego polecono Im usiąść na tym miejscu, a nie na innym. 
Dodatkowo starałam się, Ŝeby – na tyle, na ile znam z widzenia badanych – w jednej 
trójce nie znalazły się np. dwie osoby, które dobrze się znają i jedna, która nie zna 
pozostałych dwóch, tj. były tylko trójki bardzo dobrych znajomych i trójki, które w 
moim pojęciu mają między sobą śladowy kontakt.  

A teraz bardzo waŜna sprawa: jaki był schemat rozdawania kart w poszcze- 
gólnych rundach. Jak to juŜ było powiedziane w instrukcji, kaŜdy badany miał ściśle 
określone karty do kaŜdej rundy. Jako Ŝe rund było 2x3, kaŜdy dwukrotne miał w ręce 
silne karty, dwukrotnie średnie i dwukrotnie słabe. Jako ‘silne’ przyjęłam takie karty, 
w których średnia arytmetyczna wyników wynosi 4,5 (np. 2 4 4 5 5 5 5 6), ‘średnie’ – 
3,5 (np. 2 3 3 3 4 4 4 5), a ‘słabe’ – 2,5 (np. 1 1 2 2 3 3 4 4). Zarówno karty silne, 
średnie, jak i słabe występowały w kilku róŜnych zestawach. Oczywiście, muszę tutaj 
zaznaczyć, Ŝe jestem świadoma tego, Ŝe w dwóch konfiguracjach o takiej samej 
średniej w tej grze wyŜsza wartość oczekiwana pochodzi z rozgrywki kartami o 
mniejszym rozrzucie wokół średniej, ale są to na tyle małe róŜnice w wartości 
oczekiwanej, Ŝe podarowałam sobie branie tego pod uwagę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Wyniki. 
W oryginalnych badaniach z lat 70tych, które miały podobny cel, tzn. 

standaryzację kwestionariusza do badania makiawelizmu, znanego powszechnie pod 
nazwą Mach V, makiaweliści uzyskiwali podobne wyniki w grze w otwarte karty, w 
której nielojalności i krętactwa nie moŜna za bardzo ukryć, za to w grze w zakryte 
karty uzyskiwali wyniki 3 razy (!) wyŜsze niŜ niemakiaweliści. Tutaj spodziewałam 
się zmniejszenia przewagi makiawelistów, poniewaŜ w grze istotny jest nie tylko 
czynnik osobowościowy, ale teŜ taka najzwyczajniesza na świecie, matematycznie 
pojmowana inteligencja, a studenci fizyki nie powinni być chyba podejrzewani o jej 
brak. Przy takim naturalnym, na dodatek jeszcze ćwiczonym na studiach, rozumieniu 
optymalizacji, jaką przejawiają studenci FUWu, makiawelistom o wiele cięŜej jest 
uzyskiwać przewagę niŜ w „normalnych” warunkach, albo mówiąc bardziej oględnie, 
„w tłumie”. Dlatego, spodziewając się niewielkich róŜnic w wynikach, wybrałam 
model interpretacji prostszy, taki który wypluje tylko jeden binarny wynik: czy makia-
weliści są z prawdopodobieństwem waŜnym statystycznie (>95%) lepsi od 
niemakiawelistów, czy teŜ nie (i juŜ Ŝadnych róŜnic jakościowych, tzn. o ile procent 
lepsi itp.). Zresztą, na tak małej próbie potwierdzenie takiej hipotezy to i tak sukces.  

PoniŜej zamieszczam tabelę wyników wraz z ‘numerami startowymi’, które 
pochodzą jeszcze z badań kwestionariuszowych (być moŜe ktoś, kto brał udział w 
badaniach odwiedzi w niedługim czasie tą stronę. 

Oto wyniki: 
stół nr 

gracza 
wynik 
surow
y w 

KRM 

grup
a 

bada
nych 

wynik 
w grze 

miejsce wynik w 
pierwszych 

trzech 
rundach 

miejsce stosunek 
najwyŜszego 
wyniku do 
najniŜszego 

wynik w 
ostatnich 

trzech 
rundach 

miejsce stosunek 
najwyŜszego 
wyniku do 
najniŜszego 

66 64 W 811 I 420 I 391 I 
11 54 N 753 II 369 II 384 II 

 
1 

81 62 S 689 III 354 III 

 
1,18 

335 III 

 
1,16 

17 61 S 738 II 350 II 388 III 
1 55 N 726 III 326 III 400 II 

 
2 

68 64 W 791 I 356 I 

 
1,09 

435 I 

 
1,12 

20 63 S 832 II 441 III 391 II 
70 56 N 830 III 469 I 361 III 

 
3 

27 70 W 847 I 455 II 

 
1,06 

392 I 

 
1,09 

74 61 S 753 III 407 II 346 II 
24 56 N 810 I 484 I 326 III 

 
4 

5 67 W 773 II 384 III 

 
1,26 

389 I 

 
1,19 

? 67 W 706 I 367 II 339 I 
? 58 N 672 III 348 III 324 II 

 
5 

? 63 S 688 II 370 I 

 
1,06 

318 III 

 
1,07 

26 62 N 662 III 322 III 340 I 
10 67 S 670 II 336 II 334 II 

 
6 

16 71 W 709 I 383 I 

 
1,19 

326 III 

 
1,04 

Oznaczenia dla grup badanych: W – wysokie wyniki w KRM; S – średnie, N – niskie. 



Jak widać, tutaj nie potwierdził się efekt z badań z lat 70tych, w którym gry w 
zakryte karty okazują się łatwiejsze dla makiawelistów, a uzyskiwana przewaga staje 
się większa. 
 Za to moŜna powiedzieć, Ŝe uzyskaliśmy poŜądany wynik, jeśli chodzi o 
zaleŜność pomiędzy oczekiwaną a uzyskaną kolejnością wyników na stołach. Zazna- 
czone na szaro rzędy oznaczają stoły, na których kolejność zawodników była taka jak 
zakładana.  

Stosując model Bernoulliego moŜemy prosto obliczyć, Ŝe jeŜeli sukcesem 
nazwiemy ustaloną przez wyniki kwestionariusza kolejność pomiędzy trzema 
zawodnikami, to prawdopodobieństwo sukcesu wynosi 1/3! = 1/6. Zatem 
prawdopodobieństwo, Ŝe na przynajmniej 4 stołach odniesiemy sukces wynosi 

P = P6
4 + P6

5 + P6
6 = (1 + 30 + 375)/66 ≈ 1,38% 

Jest to wynik wyraźnie niŜszy niŜ statystyczne 5%, moŜna zatem wynik ten 
zaklasyfikować jako nieprzypadkowy.  

RóŜnice w wynikach były oczywiście niewielkie, ale, zwłaszcza na stołach, na 
których podliczano wyniki po kaŜdej rundzie, warunki gry sprzyjały temu, aby 
nieustannie przeszkadzać prowadzącemu w rozgrywce, co dawało efekt takiej, moŜna 
powiedzieć ‘wańki wstańki’ lub teŜ równania do średniej, więc róŜnica wyników rzędu 
10-15 punktów, choć procentowo jest znikoma, w praktyce jest niebagatelna.  

 
Jeszcze raz dziękuję osobom, które wzięły udział w badaniach. Naprawdę 

cieszę się, Ŝe rozgrywki były tak zacięte i Ŝe potraktowaliście to jak prawdziwy sport. 
Jeśli ktokolwiek ma konstruktywne uwagi, proszę pisać.  


