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Streszczenie 

Głównym celem prezentowanej pracy jest odpowiedź na pytanie jaki jest związek 

psychopatii z satysfakcją z życia i pracy. W badaniu tego związku zbudowano model, w którym 

uwzględniono: doświadczanie procesów globalizacji (Derbis i in., 2019), motywację osiągnięć 

(Elliot, Church, 1997) oraz prężność psychiczną (Block, Kremen, 1996). Celem dodatkowym 

było sprawdzenie, czy sposób przeprowadzenia badania wpływa na strukturę testowanych 

związków. 

Teoretyczną podstawę dla stawianych hipotez stanowią: triarchiczna koncepcja 

psychopatii (Patrick i in., 2009), koncepcja poznawczej satysfakcji z życia (Diener i in., 1985) 

oraz pracy (Zalewska, 2003); motywacja osiągnięć (ang. goal achievement motivation; Elliot, 

Church, 1997; Elliot, Murayama, 2008); prężność psychiczna (ang. ego-resilience; Block, 

Kremen,1996) oraz Model Doświadczania Globalizacji (Derbis i in., 2018). 

Przeprowadzono 2 badania na pracownikach biurowych – jedno obejmujące 250 osób, a 

drugie 228. Pierwsze badanie odbyło się w miejscu pracy metodą „papier ołówek”. Ze względu 

na potencjalną skłonność do nieszczerych odpowiedzi, dotyczących psychopatii w sytuacji 

testowania w miejscu pracy, drugie badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI – poprzez 

platformę internetową. Wielkość grupy niezbędną do obliczeń oszacowano przy pomocy 

kalkulatora liczebności a priori (Soper, 2021). Do analiz wykorzystano program SPSS w wersji 

27.0 z rozszerzeniami AMOS oraz PROCESS 4.0.  

Uzyskano potwierdzenie podstawowych związków liniowych między zmiennymi 

zależnymi i niezależnymi. Modele regresji wyjaśniają 35% satysfakcji z życia, a 44% 

satysfakcji z pracy w badaniu 1 i odpowiednio 28% oraz 31% w badaniu 2. Częściowo udało 

się także potwierdzić hipotezy, że motywacja osiągnięć i doświadczenie globalizacji są 

mediatorami a prężność psychiczna jest moderatorem związku psychopatii z satysfakcją z życia 

i pracy. Prężność psychiczna jest także moderatorem związku psychopatii z satysfakcją z życia 

i pracy mediowanym przez motywację osiągnięć. Uzyskane modele SEM, które są efektem 

próby konsolidacji wszystkich hipotez, okazały się dobrze dopasowane do uzyskanych danych 

w badaniu 1 oraz dla danych z badania 1 i 2 potraktowanych łącznie. Analiza równoważności 

międzygrupowej wskazuje na różnice w strukturze relacji między zmiennymi w obu pomiarach. 

Słowa kluczowe: psychopatia, satysfakcja z życia i pracy, doświadczanie globalizacji, 

motywacja osiągnięć, prężność psychiczna, pracownicy biurowi 



 
 

Abstract 

The main objective of the presented work is to answer the question what is the relationship 

of psychopathy with life and work satisfaction. In the study, a model was built that includes: 

experiencing globalization processes (Derbis et al., 2019), achievement motivation (Elliot, 

Church, 1997), and psychological resilience (Block, Kremen, 1996). An additional goal was to 

see if the way the study was conducted affected the structure of the relationships tested. 

The theoretical basis for the hypotheses are: the triarchic concept of psychopathy (Patrick 

et al., 2009), the concept of cognitive satisfaction with life (Diener et al., 1985) and work 

(Zalewska, 2003); goal achievement motivation (Elliot, Church, 1997; Elliot, Murayama, 2008); 

ego-resilience (Block, Kremen,1996) and the Model of Globalization Experience (Derbis et al., 

2018). 

There were 2 studies conducted on office workers, one involving 250 people and the other 

involving 228. The first study took place in the workplace using the "pencil paper" method. 

Due to the potential propensity for disingenuous responses about psychopathy in a workplace 

testing situation, the second survey was conducted using the CAWI method - via an online 

platform. The minimum group size for calculations was estimated using an a priori size 

calculator (Soper, 2021). SPSS version 27.0 with AMOS and PROCESS 4.0 extensions were 

used for the analyses.  

Confirmation of basic linear relationships between dependent and independent variables 

was obtained. Regression models explain 35% of life satisfaction and 44% of job satisfaction 

in Study 1 and 28% and 31%, respectively, in Study 2. The hypotheses that achievement 

motivation and globalization experience are mediators and psychological resilience is a 

moderator of the association of psychopathy with life and job satisfaction were also partially 

confirmed. Psychological resilience is also a moderator of the association of psychopathy with 

life and job satisfaction mediated by achievement motivation. The resulting SEM models, 

which are the result of an attempt to consolidate all hypotheses, were found to be a good fit to 

the data obtained in Study 1 and for the data from Studies 1 and 2 taken together. Intergroup 

equivalence analysis indicates differences in the structure of the relationships between the 

variables in the two measures. 

Keywords: psychopathy, life and work satisfaction; globalization experience, goal achievement 

motivation, psychological resilience, office workers 
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Wstęp  

Psychologia wśród swoich głównych celów ma dobro człowieka. Jej 

przedstawiciele przez długi czas preferowali realizację tego celu eksplorując to, co złe 

i szkodzi człowiekowi w życiu. Poniekąd, przyczyną takiego stanu rzeczy na początku 

XX wieku była rosnąca popularność psychoanalizy. Najsłynniejszy jej przedstawiciel, 

Zygmunt Freud, twierdził, że wszystkie zaniedbania i nieukończone wyzwania natury 

psychologicznej z okresu dojrzewania, pozostawiają trwały ślad na osobowości 

dorosłego człowieka (tłum. 2010). Carl Gustaw Jung dostrzegał w dawnych 

alchemicznych recepturach prawidła, które miały nam mówić wiele o ludzkiej psychice. 

„In sterquiliniis inventur” 1  pisał, wprawdzie w kontekście żartu, ale dobrze 

podsumowując metody poszukiwania zdrowia psychicznego przez współczesnych 

sobie (Jung, 1970). Podejście to wynikało z rozumienia zdrowia psychicznego raczej 

jako braku zaburzeń, niż specyficznego stanu równowagi z otoczeniem. Nie bez 

wpływu na prace badaczy dyscyplin należących do nauk społecznych pozostają 

tragiczne wydarzenia II Wojny Światowej, które odrodziły odwieczną potrzebę 

odpowiedzi na pytania o naturę ludzkiej moralności. Wyrazem tego są chociażby 

badania Milgrama, starające się dowieść, że jednostka posiadająca atrybuty autorytetu 

potrafi przekonać przeciętną osobę, by na polecenie sprawiła ból drugiemu 

człowiekowi, a nawet potencjalnie ją zabiła (Milgram, 1965). Wyrazem koncentracji 

na negatywnych aspektach ludzkiego zachowania jest też słynny quasi-eksperyment 

Zimbardo, w którym zaobserwowano, że przyjęcie ról narzucanych przez system może 

sprawić, iż odrzucimy nasze indywidualne zasady i zaczniemy krzywdzić innych2 

(Zimbardo, 2007). Badania na temat przyczyn zła i zachowań niemoralnych stały 

zawsze nieco w opozycji wobec tych związanych z konstruktywnymi zdolnościami 

człowieka. Te dwa podejścia do zrozumienia psychiki człowieka rozwijały się 

oddzielnie. W niniejszej pracy postanowiłem wśród cech, które wiążą się z 

zachowaniami raczej moralnie dyskusyjnymi, psychopatycznymi, poszukać takich, 

które są korelatami cech i procesów uznawanych za konstruktywne, np. motywacji 

osiągnięć. Przeanalizowałem model relacji takich konstruktów jak psychopatia, 

motywacja osiągnięć, prężność psychiczna, doświadczanie globalizacji oraz 

 
1 W nieczystościach zostanie odnalezione. tłum. własne.  

2 Warto nadmienić, że istnieje wiele kwestii etycznych i metodologicznych, które poddają w 

wątpliwość wnioski płynące z eksperymentu. 
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satysfakcja z życia i pracy. W ten sposób próbowałem połączyć problematykę 

psychopatologii, z psychologią pozytywną oraz psychologią pracy. 

Przedstawione rozważania są próbą uporządkowania wiedzy na temat psychopatii 

jako cechy i poszukiwania potencjalnych jej związków z jakością życia, także z 

uwzględnieniem globalizacji, zarówno rozumianej ogólnie, jak i w sposób 

umożliwiający psychologiczny pomiar jej doświadczania. Zgodnie z przewidywaniami 

niektórych badaczy (Hall, Benning, 2006) wziąłem również pod uwagę możliwość, że 

niektórzy psychopaci mogą funkcjonować społecznie lepiej niż pozostali (np. wybierać 

mniej destrukcyjne zachowania w celu zaspokojenia poszukiwania doznań), a to co 

odróżnia ich od tych, którzy radzą sobie gorzej z ludźmi, to specyficzne cechy. 

Rozważania teoretyczne doprowadziły do zaproponowania motywacji osiągnięć, 

doświadczania globalizacji i prężności psychicznej, jako tych czynników, które mogą 

wiązać się z funkcjonowaniem psychopatów.  

Przyczyną podjęcia przeze mnie tej tematyki jest obecnie obserwowany 

powszechny lęk (Beck, 1992), związany z postępującymi globalnymi zmianami 

technologicznymi, społecznymi i kulturowymi. Odrzucanie wartości tradycyjnych 

(Kashima i in., 2011), zmniejszenie roli rodziny (Giddens, 2003) i koncentracja na 

konsumpcji (Kowalik, 2015) wskazują na to, że u człowieka XXI wieku cechy 

psychopatyczne mogą się nasilać. Niepewna przyszłość (Kashima i in., 2011), 

rywalizacja (Idris i in., 2011) i coraz większy stres (Guest, 2002) to problemy, które 

przyczyniają się do obniżania poczucia jakości życia, jednak nie są szczególnie ważne 

dla mało lękowych psychopatów. Jeżeli psychopaci są grupą w pewien sposób 

uprzywilejowaną w czasach globalizacji, to nasuwają się pytania natury etycznej o 

akceptację społeczną takiej sytuacji. Podjęte rozważania teoretyczne i badania są 

jednak taką próbą psychologicznego podejścia do tej kwestii, w której aspekty moralne 

nie są akcentowane.  

Głównym celem prezentowanej dysertacji była odpowiedź na pytanie, czy 

psychopatia, ogólnie przyczyniająca się raczej do obniżonej satysfakcji z życia i pracy 

(Paulhus, Williams, 2002), może w niektórych sytuacjach być korzystna dla jednostki. 

Za czynniki, które mogą mieć znaczenie w opisie i wyjaśnianiu mechanizmów 

kształtowania się satysfakcji z życia i pracy u psychopatycznych osób w efekcie analiz 

teorii i związanych z nimi wyników badań przyjąłem: 1. Doświadczanie procesów 

globalizacji, której cechy np. większa koncentracja na kompetencjach niż wartościach 
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(Kashima i in., 2011), mogą sprawiać, że psychopaci będą funkcjonowali lepiej niż inne 

grupy; 2. Motywację osiągnięć, rozumianą jako cele, które motywują do działania 

(Elliot, Church, 1997), ponieważ niektóre z nich np. nastawienie na wyniki, mogą w 

większym stopniu być realizowane przez zachowania uznawane za antyspołeczne 

(Filipkowski, Derbis, 2020) oraz 3. Prężność psychiczną, która predysponuje do 

wybierania efektywnych mechanizmów radzenia sobie z problemami (Block, Kremen, 

1996). Poza tym, przeprowadzone badania mają odpowiedzieć na pytanie dotyczące 

zgodności wyników w zależności od metody zbierania danych – „papier i ołówek” oraz 

ankiety internetowej.  

Rozważania na temat szczęścia są odwieczne, a obecnie prowadzi się je 

uwzględniając kontekst temporalny i kulturowy. W psychologii Martin Seligman (2002) 

szczególnie przyczynił się do rozwoju badań dotyczących zjawisk sprzyjających 

dobremu samopoczuciu i subiektywnemu poziomowi zadowolenia z życia. 

Psychologia pozytywna, bo taką nazwę przyjął ten nurt badawczy, zajmuje się takimi 

pojęciami jak szczęście, optymizm, zaufanie czy poczucie jakości życia. Proponowane 

przez Seligmana podejście okazało się trafiać na podatny grunt na co wskazuje znaczny 

wzrost liczby publikacji, dotyczących dobrostanu, życia psychicznego, czy szczęścia 

(Schui, Krampen, 2010). Interesujące wydaje się łączenie badań nad tym co pozwala 

ludziom postrzegać swoje życie jako dobre, a występowaniem u nich cech uznawanych 

za awersyjne. Spośród osobowości, które predysponują do zachowań antyspołecznych 

i wątpliwych etycznie, psychopatia wyróżnia się jako konstrukt o niezwykle długiej 

historii, któremu poświęcono wiele prac empirycznych. Psychopaci dążą do celów nie 

zważając na moralność i zaspokajają swoje potrzeby natychmiast, wykorzystując przy 

tym wszelkie możliwe narzędzia (Hare, 1993). Z pewnością niejednokrotnie udaje im 

się osiągać swoje cele, warto jednak rozważyć, czy spoglądając na swoje życie, są nim 

usatysfakcjonowani. Warto przy tym zaznaczyć, że według niektórych badaczy, nie 

wszyscy psychopaci dopuszczają się przestępstw, a ranią innych być może z powodu 

upośledzenia empatii, a nie ze złych pobudek. Mogą to być osoby samotne, 

niezrozumiane i nie rozumiejące, dlaczego otacza ich krzywda (Baron-Cohen, 2015, s. 

71-89).  

Łącząc psychologię pozytywną z psychopatologią, można zadawać pytania nie 

tylko dotyczące osób dotkniętych antyspołecznym zaburzeniem osobowości, lecz także 

traktować psychopatię jako cechę, która występuje w pewnym stopniu u każdego z nas. 
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Rozpatrując psychopatię w kategoriach klinicznych pomija się w literaturze interakcję 

cech psychopatycznych z konstruktywnymi charakterystykami psychologicznymi. 

Istnieje prawdopodobieństwo, że badania empiryczne nie są w stanie uchwycić dobrze 

funkcjonujących jednostek, które nie trafiają do aresztów czy psychiatrów i 

psychologów. Mając to na uwadze, wartościowe wydają się badania ujmujące 

interakcję cech psychopatycznych z cechami przyczyniającymi się do dobrego 

funkcjonowania w społeczeństwie i środowisku pracy. Jedną z takich cech jest prężność 

psychiczna (Richardson i in., 1990), czyli zdolność do opierania się przeciwnościom, 

które napotyka się na swojej życiowej drodze i wykorzystywania ich do 

konstruktywnego rozwoju. Zakładam, że u osób o psychopatycznej charakterystyce 

prężność psychiczna będzie przybierała inną formę, np. nauki unikania kary czy 

uczenia się zachowań społecznie akceptowanych. Jednakże analiza poczucia jakości 

życia osób charakteryzujących się jednocześnie cechami powszechnie niepożądanymi 

oraz prężnością psychiczną, może pozwolić na pełniejsze zrozumienie funkcjonowania 

ludzi z pogranicza zaburzeń osobowości.  

W swoich słynnych „Gronach Gniewu” (1971) John Steinbeck opisuje niepokój 

mieszkańców południowych stanów USA spowodowany wysiedlaniem farmerów 

przez banki rolnicze w czasach wielkiego kryzysu. W ciągu życia bohaterów zmieniło 

się pojęcie własności, a idee, które wcześniej wydawały się nieśmiertelne, zmieniły 

swoją treść. Wcześniej właściciele pól dbali o nie, bo wiedzieli, że będzie się z nich 

żywiło jeszcze wiele pokoleń. Krusząc w dłoni spierzchniętą grudę ziemi mogli 

przewidywać jaki będzie nadchodzący rok. Nowi właściciele nigdy nie widzieli swoich 

pól, byli anonimowi i zorganizowani, rolnicy nie mogli nawet skierować swej złości na 

konkretną osobę. Zmiany wywoływały lęk nie tylko wśród tych, którzy utracili swoją 

własność, ale także pośród wszystkich obserwujących nadejście nowego. Literacka 

intuicja Steinbecka pozwoliła mu uchwycić niepokój w sposób niemal identyczny do 

tego dotyczącego globalizacji opisywanego przez badaczy wiele lat później – lęk przed 

kierunkiem, w którym podążają coraz szybsze zmiany (Appadurai, 2000). Jest to dla 

niektórych argument za tym, że procesy globalizacyjne nie są niczym wyjątkowym w 

historii ludzkości, lecz tylko kolejną ze zmian społecznych, do których należy się 

zaadaptować (Kashima i in., 2011). Kontekst globalizacji został poruszony w 

prezentowanej pracy w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy jej doświadczanie 
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łączy się z poziomem satysfakcji z życia i pracy, a także na pytanie, czy psychopatia 

ma znaczenie dla spostrzegania globalnych zmian.  

W kształtowaniu się satysfakcji z życia i pracy, istotny wydaje się rodzaj 

motywacji, który kieruje naszymi działaniami. To czy efekty naszej pracy oceniamy 

pod kątem swoich wcześniejszych dokonań, czy raczej w porównaniu do dokonań 

innych, może z jednej strony wpływać na poziom satysfakcji z życia i pracy, a z drugiej 

być następstwem określonych cech osobowości. Na porównania różnych rodzajów 

motywów w dążeniu do sukcesu pozwala analiza konstruktu motywacji osiągnięć 

(Elliot, Murayama, 2008). Aby zmniejszyć efekt subiektywności w rozumieniu 

osiągnięć w badaniach ograniczono grupę osób badanych do jednego rodzaju 

zatrudnienia: pracowników biurowych. Dodatkowo praca biurowa ma miejsce w 

środowisku, w którym utrzymuje się stosunkowo bliskie kontakty międzyludzkie oraz 

często występuje system hierarchii i awansów. Wydaje się, że manipulacyjne i 

egoistyczne pobudki związane z cechami psychopatycznymi, mogą znajdować 

dogodny grunt właśnie w takim otoczeniu. 

We wprowadzeniu teoretycznym struktura poszczególnych rozdziałów jest w 

dużej mierze powtarzalna. Segmenty opisujące zmienne biorące udział w badaniu 

rozpoczynają się od wstępu historycznego i poprzez koncepcje współczesne prowadzą 

do charakterystyki związków z wybranymi zmiennymi oraz podsumowania 

wskazującego na wnioski bezpośrednio prowadzące do hipotez. Ze względu na to, że 

związki danej analizowanej zmiennej z pozostałymi zmiennymi z modelu badań 

własnych są sygnalizowane w kolejnych rozdziałach, aby uniknąć powtórzeń, nie 

formułowałem podsumowań dla motywacji osiągnięć i prężności psychicznej. W 

rozdziale pierwszym Jakość życia przedstawiam najważniejsze koncepcje zadowolenia 

z życia (Diener i in., 1985) i najczęściej spotykane klasyfikacje, oparte na filarowych 

orientacjach - eudajmonistycznej i hedonistycznej (np. Czapiński, 2004; Seligman, 

2013; Kahneman i in., 1999; Thorsteinsen, Vittersø, 2020). W tym samym rozdziale 

opisuję również krótką historię badań nad satysfakcją z pracy (np. Hersey, 1932; 

Maslow, 1954; Diener i in., 1985; Pavot, Diener, 2008; Zalewska, 2003). Rozdział 

kończy analiza dotychczasowych badań, dotyczących relacji satysfakcji z życia i pracy 

z innymi zmiennymi uwzględnionymi w pracy – psychopatią, doświadczaniem 

globalizacji, motywacją osiągnięć oraz prężnością psychiczną. W rozdziale 

Psychopatia omawiam historię badań nad psychopatią uwzględniając podejście 
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kliniczne (Hare, 1993; APA 2013), historycznie pierwotne, i społeczne (Lilienfeld, 

Andrews, 1996; Paulhus, Williams, 2002), ze szczególnym uwzględnieniem 

triarchicznej koncepcji (Patrick i in., 2009), którą przyjmuję na potrzeby badań. W 

końcowej części tego rozdziału przybliżam dotychczasowe badania dotyczące relacji 

psychopatii z pozostałymi zmiennymi uwzględnionymi w pracy. Trzeci rozdział 

Doświadczanie globalizacji dotyczy analizy procesów globalizacji z perspektywy nauk 

społecznych. Nacisk położono na psychologiczną analizę jednostkowych i społecznych 

skutków doświadczania globalizacji (Sampson, 1989; Obuchowski, 2001; Chiu i in., 

2011; Kowalik, 2015), przeprowadzoną z uwzględnieniem Modelu Doświadczania 

Globalizacji (Derbis i in., 2018). Czwarty rozdział części teoretycznej Motywacja 

osiągnięć traktuje o koncepcjach zajmujących się potrzebą odnoszenia sukcesów 

(Murray, 1938; McClelland, 1961; Rutter, 1987; Elliot, 2013). Skoncentrowałem się na 

szczegółowym omówieniu czterech wymiarów dążenia do osiągnięć – nastawieniu na 

mistrzostwo, nastawieniu na wyniki, unikaniu niekompetencji oraz unikaniu porażki 

(Elliott, McGregor, 2001). Ostatni, piąty rozdział części teoretycznej Prężność 

psychiczna dotyczy zdolności ludzi do optymalnego funkcjonowania pomimo 

napotykanych przeciwności. Omawiam w nim główne problemy badawcze i 

historyczne koncepcje (Epstein, 1979; Masten, 2002), a także najczęściej stosowaną 

klasyfikację – prężności psychicznej jako procesu (ang. resilience) oraz prężności jako 

cechy (ang. resiliency lub ego-resiliency), którą przyjmuję za właściwszą dla 

przedstawianych rozważań (Block, Block, 1980). W dalszej części pracy Problematyka 

i metodologia badań własnych przedstawiam ogólne cele badań, pytania badawcze i 

hipotezy. W tym rozdziale opisałem także przebieg dwóch badań, które zostały 

przeprowadzone oraz przedstawiłem statystyczną charakterystykę osób badanych. W 

tym samym rozdziale przybliżam zastosowane metody analiz statystycznych oraz 

wyniki uzyskane w obu badaniach. Okazało się, że zaproponowane zmienne tworzą 

modele dosyć trafnie wyjaśniające satysfakcję z życia i pracy. Częściowo potwierdziły 

się również przypuszczenia dotyczące pośredniczącej roli motywacji osiągnięć i 

negatywnego doświadczania globalizacji oraz moderacyjnej roli prężności psychicznej 

w związku psychopatii z satysfakcją z życia i pracy. Wyniki każdego badania są 

zwieńczone podsumowaniem opisującym stopień potwierdzenia hipotez. Rozdział 

kończy porównanie wyników badania pierwszego i drugiego, które wskazują na to, że 

efekty w odniesieniu do niektórych badanych fenomenów były zbieżne, a dla innych 

nie. Opisy zawarte w rozdziale 6 są pozbawione psychologicznej interpretacji i odnoszą 
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się tylko do efektów statystycznych. W rozdziale 7 Zakończenie staram się 

zinterpretować znaczenie wyników, które okazały się zgodne z przewidywaniami oraz 

wyjaśniać przyczyny braku istotności pozostałych, zapowiedzianych w hipotezach 

związków. Podkreślam ograniczenia przeprowadzonych badań i analiz, a także 

wskazuję na elementy, które w kolejnych badaniach mogłyby zwiększyć wagę i 

rzetelność uzyskanych wyników. Na końcu pracy załączyłem trzy z użytych pięciu 

kwestionariuszy, wybrałem te narzędzia, które nie są powszechnie stosowane lub 

dostęp do treści ich pytań może być utrudniony, czyli kwestionariusz TRIPM-41 (Pilch 

i in, 2015), AGQ-R Achievement Goal Questionnaire Revised (Elliot, McGregor, 

2001), w wersji stosowanej przez Lipowską (2016) i Skalę Doświadczania Globalizacji 

SDG (Derbis i in., 2018). 
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1. Jakość życia 

1.1. Jakość życia – rys historyczny  

W europejskiej części świata szczęście, dobre życie oraz jakość życia, były 

przedmiotem dyskusji już wśród starożytnych filozofów greckich i rzymskich. Epikur 

(III w. p.n.e.) uważał, że nie można wieść życia szczęśliwego bez mądrości, 

sprawiedliwości i uczciwości (Diogenes Laertios, tłum. 1982, s. 640). Arystoteles (IV 

w. p.n.e.) dostrzegał różnice między dobrym życiem a przyjemnością. Zwracał uwagę 

na to, że szczęście jest rzeczą ostateczną, nie może więc być mylone ze środkami do 

niego prowadzącymi, ani efektami towarzyszącymi. Odnajdujemy je w spełnianiu 

swoich wyjątkowych potencjałów. Konstatował, że szczęście może znajdować się w 

specyficznej dla każdego kontemplacji teoretycznej (Arystoteles, tłum. Iwanicki, 2019). 

Ich poglądy przyjęły się pod nazwą podejścia eudajmonistycznego. W kontrze do 

pojmowania szczęścia według Arystotelesa i Epikura często podaje się zapatrywania 

szkoły cyrenajskiej zapoczątkowanej przez Arystypa (V-IV w. p.n.e.). Jej 

przedstawiciele uważali, że celem każdego działania jest przyjemność, zaś szczęście to 

podtrzymywanie stanu doświadczania pojedynczych uciech. Przyjemność ma być 

dobra, nawet jeżeli jest wynikiem haniebnych czynów. Warto też podkreślić, że 

cyrenaicy wyżej stawiali sobie doznania cielesne, niż duchowe (Diogenes Laertios, I-

III w n.e. tłum. 1982, s. 123-128). Pokrewne poglądy współcześnie włącza się w nurt 

hedonizmu. Stoicy upatrywali sekretu dobrego życia w funkcjonowaniu zgodnym z 

naturą i dążeniu do jej zrozumienia. Według Seneki (I w. n.e.) szczęśliwy człowiek to 

taki, który rozumie przyczyny swojej sytuacji i jest zadowolony z każdego położenia 

w jakim się znajdzie (Seneka, tłum. Joachimowicz, 1998). Marek Aureliusz, filozof na 

tronie, (II w. n.e.) twierdził, że szczęście ma kryć się w koncentracji na sprawach 

ważnych, a ignorowaniu kwestii, które nie powinny mieć na nas wpływu (np. plotek, 

dóbr materialnych, zmartwień dotyczących rzeczy odległych). Śmierć jest częścią 

ludzkiej natury i nieistotne jest jak długo trwało życie oraz czy było wypełnione 

sukcesami, wszak ostatecznie wszyscy skończymy w podobny sposób (Marek 

Aureliusz, tłum. Reiter, 1997). Psychologia kontynuuje tradycje filozoficznych 

rozważań i za jeden ze swych celów przyjmuje poprawę jakości życia – obiektywnej 

oraz subiektywnej, czyli poczucia jakości życia. Należy przy tym podkreślić, że samo 

pojęcie „jakość życia” jest bardzo wielozakresowe i wykorzystuje je wiele dyscyplin 
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nauki. Część medyków traktuje ją jako sumę zadowolenia z różnych aspektów 

funkcjonowania i zdrowia (Post, 2014), niektórzy statystycy (Liu, 1973) przyjmują, że 

jakość życia jest kompozytową zmienną na którą składają się różne elementy opisujące 

warunki życia (np. status ekonomiczny, edukacja, samorządy), a osoby po 65 roku 

życia zapytane o definicję szczęścia wymieniają takie rzeczy jak: pozytywne 

wspomnienia, dobre zdrowie, pomoc rodziny, wolontariat, kontakt z wnuczętami, czy 

posiadanie partnera (Bowling i in., 2003). Zadziwiająco niewiele prac empirycznych 

poświęcono bezpośrednio jakości życia we wczesnym okresie psychologii aż do drugiej 

połowy XX wieku. Oczywiście, działalność praktyków, psychoterapeutów i coachów, 

a także badacz była w pewnym stopniu powiązana z działaniami dążącymi do poprawy 

jakości życia, jednak samo pojęcie pojawiało się w tekstach raczej implicite.  

Jedną z pierwszych prób naukowego podjęcia tematu jakości życia w psychologii 

podjęto w 1925 roku. John Flügel (1925) prosił badanych, by ci codziennie notowali 

informacje na temat swoich stanów afektywnych – ich intensywności oraz jakościowej 

natury. Flügel po analizie zebranych informacji wnioskował, że bardziej korzystne jest 

odczuwanie stanów o raczej umiarkowanej sile, niż ekstremalnie skrajnych. 

Doświadczanie bardzo silnych emocji wiązało się z niższym zadowoleniem z życia. 

Badanie to nie przyczyniło się jednak do dużego wzrostu zainteresowania naukową 

eksploracją pozytywnych stanów emocjonalnych, było zaledwie zwiastunem tego co 

miało nastąpić wiele lat później. Próbowano także łączyć jakość życia z cechami 

osobowości, jednak prawdopodobnie w wyniku słabo jeszcze rozwiniętych narzędzi 

pomiarowych związanych z modelami, które dziś są uznawane raczej za klasyczne, 

otrzymane związki były niewielkie. Jakość życia wiązała się ujemnie ze skłonnością do 

neurotyzmu oraz uległością (Hartmann, 1934). Prawdziwy rozkwit zainteresowania 

psychologii jakością życia nastąpił jednak dopiero po wojnie. Abraham Maslow, w 

jednym ze swych tekstów (1954) wywyższa psychologów i wciela ich w rolę 

najważniejszych naukowców w tamtym okresie. W formie manifestu psychologii 

humanistycznej przedstawia postulaty kierowane do każdego z psychologów, a jednym 

z nich jest większa koncentracja na rzeczach konstruktywnych – „Szczęście jest równie 

prawdziwe co nieszczęście (…)” (ang. Happiness is just as real as unhappiness). W 

1976 roku Angus Campbell zwrócił uwagę na to, że do tej pory jakość życia narodów 

była wyrażana w obiektywnych monetarnych wskaźnikach. Podkreślał zalety tego typu 

danych – łatwość ich szacowania i wysoki poziom wyrafinowania. Powołując się 
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jednak na dane amerykańskie, wskazał, że nie zawsze podlegają one łatwej interpretacji. 

Przykładowo, trudno jest określić jakość życia społeczeństwa w czasach wzrostu 

dochodu na rodzinę, a co za tym idzie zmniejszeniem liczby osób żyjących w ubóstwie, 

przy jednoczesnej gwałtownej eskalacji przestępczości, uzależnienia od narkotyków i 

liczby rodzin rozbitych. Campbell pyta o stopień w jakim dane statystyczne 

rzeczywiście mówią o jakości życia, a sam proponuje stosowanie miar bardziej 

psychologicznych, związanych z subiektywnym doświadczeniem (Campbell, 1976). 

Autor sugeruje także potrzebę stałego monitorowania zmian w społeczeństwie, bo tylko 

badania obejmujące aspekt temporalny pozwolą na zrozumienie procesów w nim 

zachodzących – pojawiania się nowych idei, wierzeń czy zmian w wyznawanych 

wartościach. W tym okresie zaczęły pojawiać się rozważania i badania ukierunkowane 

na poszukiwanie korelatów deklarowanego poziomu jakości życia. Wystąpiły 

problemy z konceptualizacją i operacjonalizacją tego pojęcia. Wielu badaczy wiązało 

szczęście z hedonistyczną przyjemnością, a miary tej zmiennej były mocno od siebie 

różne (Shin, Johnson, 1978). Shin i Johnson, którzy zwrócili na to uwagę, postulowali 

rozumienie szczęścia jako pozytywnej oceny sytuacji życiowych w porównaniu do 

wydarzeń z życia innych lub z przeszłości. Jeszcze inne podejście zaproponował John 

Flanagan (1978). Jego podejście można nazwać empiryczną próbą zdefiniowania 

czynników kształtujących subiektywną jakość życia. Zadawał badanym pytania 

dotyczące wydarzeń wpływających pozytywnie lub negatywnie na ich życie, sytuacji, 

które zmieniły poziom szczęścia znanych im osób, rzeczy będących niezmiennie 

źródłem przyjemności lub przykrości, a także sytuacji, które niosą silny pozytywny lub 

negatywny ładunek emocjonalny. Na tej podstawie wyodrębnił piętnaście elementów 

tworzących jakość życia podzielonych na pięć kategorii: fizyczny i materialny 

dobrostan – dobrostan materialny oraz zdrowie i bezpieczeństwo; relacje z innymi – 

relacje z partnerem, posiadanie i wychowanie dzieci, relacje z bliskimi, relacje z 

przyjaciółmi, społeczeństwo; społeczność i aktywności obywatelskie – aktywności 

związane z pomaganiem; aktywności związane z działalnością samorządową lub 

rządową, rozwój osobisty – rozwój intelektualny, planowanie, rola zawodowa, 

kreatywność i ekspresja; rekreacja – socjalizacja, pasywne działania rekreacyjne, 

aktywne działania rekreacyjne. Ówczesny stan wiedzy na temat jakości życia i 

dobrostanu oraz próbę przeglądu ich definicji podjęto w książce Social Indicators of 

Well-being: Americans’ perception of life quality (Andrews, Whitey, 1976, wyd. 2012). 

Według autorów tekstu, podział wskaźników dobrostanu na subiektywne i obiektywne 
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jest nieprecyzyjny, ale też nie przynosi żadnych praktycznych korzyści. Niemal 

wszystkie zjawiska mogą być poddawane dyskusji, dlatego też trudno jest wskazać 

miarę mającą to samo znaczenie dla wszystkich. Andrews i Whitey zaproponowali 

podział oceny indywidualnego dobrostanu na poznawczą ewaluację oraz dominację 

pozytywnych lub negatywnych emocji.  

1.2. Jakość życia – współczesne ujęcia psychologiczne 

Przez lata rozważań psychologów wyłoniły się kwestie sporne w odpowiedzi na 

pytania dotyczące jakości życia. Na podstawie analizy różnych ujęć tego fenomenu, 

dzisiaj zazwyczaj nazywanego dobrostanem3, można je poddać różnym taksonomiom. 

Najszersze rozróżnienie dotyczy nurtu eudajmonistycznego i hedonicznego. 

Eudajmonizm doszukuje się szczęścia w życiu zgodnym z zasadami moralnymi i 

przyjętym przez jednostkę sensem oraz celem. Hedonizm, to odnajdowanie szczęścia 

w pozytywnych stanach psychicznych (Czapiński, 2004). Zanim jednak przejdę do 

szerszego opisu głównych teorii jakości życia wraz z próbą ich uporządkowania, w 

kontekście przytoczonego wyżej podziału, przedstawię inne próby uporządkowania ich 

psychologicznych ujęć, które dobrze reprezentują problematykę, wokół których toczył 

się dyskurs o definicję i genezę szczęścia.  

W badaniach dotyczących jakości życia, głównie w ramach nurtu hedonicznego, 

wyróżnia się dwa podejścia teoretyczno-metodologiczne. W podejściu „góra-dół” (ang. 

top-down), przyczyn zadowolenia z życia poszukuje się wśród cech osobowości, 

innych charakterystykach psychologicznych i bardziej obiektywnych stanach, w 

których znalazła się jednostka. W podejściu „dół-góra” (ang. bottom-up) szczęście 

stanowi konstrukt wyjaśniany przez inne zmienne psychologiczne czy 

socjodemograficzne. Ujęcia „dół-góra” zakładają także, że szczęście jest efektem sumy 

satysfakcji pochodzącej z różnych dziedzin życia – zarobków, życia w rodzinie, 

walencji emocjonalnej doświadczeń i wszystkich aspektów, które mogą być ważne dla 

jednostki. Wzrost poziomu szczęścia jest efektem gromadzenia zasobów, wynikającego 

z utrzymywania wysokiego poziomu funkcjonowania w tych dziedzinach życia. W 

 
3 Precyzja używania nazw pojęć jest bez wątpienia niezwykle istotna w nauce. Jednakże, podobnie jak 

inni badacze, jakości życia, szczęścia i dobrostanu używam ich niekiedy zamiennie. Jest tak dlatego, że 

jak uważa Wittgenstein (1953, tłum. 2000), tworzą rodzinę znaczeń, tzn. ich zakresy częściowo się 

pokrywają. Jeżeli w analizowanych przeze mne tekstach autorzy konsekwentnie używali jednego z pojęć 

(np. satysfakcja z życia, dobrostan,lub poczucie jakości życia), albo sam wprost odnoszę się do 

konkretnej koncepcji, trzymam się wtedy oryginalnego nazewnictwa. 
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nurcie „góra-dół”, uznaje się raczej, że szczęście jest stałe, a więc ludzie mający 

inklinacje do odczuwania głównie pozytywnych afektów, odbierają bodźce w sposób 

pozwalający na postrzeganie ich jako bardziej satysfakcjonujących. Podejścia te są 

próbą odpowiedzi na pytanie, czy szczęście jest nam przyrodzone, czy może raczej jest 

wynikiem pomyślności w życiu (Czapiński, 2004, s. 51 – 54). Nurty badawcze „góra-

dół” i „dół-góra” nie wykluczają się, tzn. emocje i oceny, które są obecne w procesie 

kształtowania poczucia jakości życia, mogą działać na zasadzie sprzężenia zwrotnego, 

a zmienne mogą w zależności od modelu badawczego przyjmować różne role np. 

szczęśliwy człowiek tworzy udany związek, a ten wzmacnia jego szczęście. 

Interesującą analizę psychologicznych ujęć jakości życia zaproponował Kowalik 

(2015). Odszedł nieco od podejść popularnych w psychologii, by analizować je 

akcentując wyraźnie ich społeczny aspekt. Opisał, nieco krytycznie, kategorię teorii 

pragmatycznych, które łączyły się ze sobą tym, że ich pomiar stanowił raczej wskaźnik 

prawidłowości efektów przebiegających procesów społecznych, niż psychologiczną 

miarę szczęścia jednostek. Do tej kategorii można zaliczyć wcześniej wspomniane 

koncepcje Campbella (1976), Andrewsa, Whiteya, (1976/2012) czy późniejszą próbę 

uporządkowania narastającej liczby nowych wymiarów Felce i Perrye’ego (1996). 

Kowalik zwraca uwagę na niedoskonałości takiego podejścia, oprócz badaczy 

dążących do zwiększenia ilości mierzonych wymiarów jakości życia, co prowadzi 

raczej do chaosu niż pogłębienia wiedzy o tej dziedzinie ludzkiego funkcjonowania, 

podkreśla również płytkość tych refleksji. Koncepcje tak sformułowane sprowadzają 

jakość życia tylko do stosunku potrzeb zaspokojonych względem tych 

niezaspokojonych. W celu zobrazowania drugiej wyodrębnionej kategorii, 

normatywnych koncepcji jakości życia, Kowalik (2000) charakteryzuje dwie teorie: 

społeczny dobrostan (za: Bach, Rioux, 1996) i jakość życia w kontekście zdrowia (za: 

Raeburn, Rootman, 1996). Koncepcje normatywne, jak wskazuje ich nazwa przyjmują 

założenie, zazwyczaj arbitralne i niekoniecznie naukowej proweniencji, o istnieniu 

pewnej normy, optymalnego stanu człowieka i społeczeństwa, który będzie 

maksymalizował możliwość doświadczania szczęścia. Do przedstawicieli tej kategorii 
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Kowalik (2000) również podchodzi krytycznie, zwraca uwagę na potencjalnie 

ideologiczne podstawy wizji pożądanej jakości życia4. 

Podziału obejmującego niezwykle szeroki zakres dokonał Joseph Sirgy (2002). W 

swojej klasyfikacji usiłował uwzględnić cały szereg teorii i podejść stanowiących próbę 

wyjaśniania tego, co nazywał subiektywnym dobrostanem, ze swej syntezy wyłączył 

więc szereg modeli koncentrujących się na obiektywnych wskaźnikach jakości życia 

(ang. quantity of life). Tę próbę uporządkowania wyróżnia wyrażone implicite 

przekonanie, że każde brane pod uwagę podejście jest w pewnym stopniu skuteczne, a 

ich postulaty stanowią różne elementy rozbudowanego rozumienia subiektywnego 

dobrostanu. Dodatkowo, na potrzeby utworzenia kategorii, nie analizowano całych 

teorii, tylko brano pod uwagę poszczególne ich założenia lub implikacje. Sirgy 

konstatuje, że do zwiększenia indywidualnej jakości życia można dążyć poprzez 

strategie międzydomenowe (ang. inter-domain) lub wewnątrzdomenowe (ang. intra-

domain). Jak wskazują same nazwy kategorii, różnią się one podejściem do czynników 

wpływających na jakość życia. Teorie międzydomenowe skoncentrowane są na 

elementach znajdujących się poza jednostką. Sirgy włącza do tej grupy wymienione już 

w tej pracy podejścia góra-dół i dół-góra. O ile w kwestii koncepcji wpisujących się w 

nurt dół-góra takie przyporządkowanie nie jest zaskakujące, to już wpisywanie do tej 

kategorii teorii góra-dół może wymagać pewnego uściślenia. Choć w tej grupie 

koncepcji, czynniki bardziej trwałe (np. osobowość, temperament, motywacja) 

wpływają na pomniejsze aspekty naszego szczęścia oraz naszą subiektywną ich ocenę, 

to podkreślają one, że interakcja między tym, co człowiekowi zewnętrzne, a tym co 

wewnętrzne stanowi o ogólnej jakości życia. Do strategii międzydomenowych zaliczają 

się także teorie poziome, akcentujące wpływ różnych sfer jakości życia, na inne np. 

wpływ seksualności na satysfakcję z życia (Skałacka, Gerymski, 2018). Badania 

empiryczne zdają się nie tylko potwierdzać współzależność zadowolenia z niektórych 

aspektów funkcjonowania, ale także wskazują na mechanizmy mogące ten efekt 

wzmacniać lub osłabiać, np. transfer zadowolenia jest silniejszy, jeżeli czynności 

wykonywane w poszczególnych sferach życia wymagają podobnych umiejętności 

(Staines, 1980). Według Sirgy’ego (2002, s. 89-99), ostatnią grupą teorii, która zalicza 

 
4  Kowalik (2000) wyróżnia jeszcze koncepcje prototeoretyczne obejmujące wczesne teorie, które 

odrzucały sferę przeżyciową człowieka oraz koncepcje psychologiczno-teoretyczne, które miały ominąć 

słabości teorii pragmatycznych i normatywnych traktując szczęście jako wielowymiarowy konstrukt 

psychologiczny. 
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się do kategorii koncentrujących się na czynnikach zewnętrznych, są koncepcje jakości 

życia mówiące o kompensacji. W ich rozumieniu, człowiek, który doświadcza 

przykrości w jednych sferach życia, a jest zadowolony z innych, stara się nadawać 

większą wagę tym aspektom, które przynoszą mu satysfakcję. Częściowo dowodów na 

istnienie tej koncepcji dostarczają badania wskazujące na korelację satysfakcji 

niektórych aspektów życia z oceną ich ważności (Scott, Stumpf, 1984). Druga kategoria 

utworzona przez Sirgy’ego (2002) – strategie wewnątrzdomenowe, zawiera teorie 

skupione na analizie wpływu intrapersonalnych czynników psychologicznych – 

przewartościowania (ang. re-evaluation), porównań społecznych, celów, czy 

przeszacowania (ang. re-appraisal). Pierwszą grupę tych strategii stanowią teorie 

skupione wokół przewartościowania opartego na historii życia. Polegają one na 

modyfikacji oceny niektórych aspektów życia, poprzez porównanie ich do czasów, w 

których ta sfera miała się gorzej. Przykładem tego typu koncepcji jest teoria wielu 

rozbieżności (ang. multiple discrepancies theory – MDT; Michalos, 1985), która 

zakłada, że nasza satysfakcja z życia jest funkcją różnic pomiędzy tym co mieliśmy, 

mamy, chcemy mieć i spodziewamy się mieć, a także co posiadają istotni dla nas bliscy. 

Badania empiryczne zdają się potwierdzać zarówno predykcyjną jak i deskryptywną 

wartość MDT (Michalos, 1985). Do strategii międzydomenowych należą także 

przewartościowania samooceny (ang. self-concept) polegające na zmianie podejścia do 

różnych wymiarów „ja” (np. ja idealne, ja pożądane, ja minimalne). Jesteśmy 

zadowoleni z siebie, jeżeli obserwujemy, że nasze zachowanie jest zgodne z tym, czego 

od siebie oczekiwaliśmy. Kiedy jednak sytuacja wygląda inaczej, możemy ratować 

nasz dobrostan poprzez obniżenie wymagań lub odniesienie się do innej poznawczej 

koncepcji ja (Sirgy, 2002, s. 117-134). Okazuje się, że prymowanie różnych elementów 

systemu ja przyczynia się do powstawania specyficznych stanów afektywnych – kiedy 

aktywowane jest postrzeganie różnic między ja realnym a ja idealnym, pojawiają się 

smutek i rozczarowanie, a kiedy eksponowana jest różnica między ja realnym a ja 

powinnościowym, pojawia się pobudzenie i napięcie (Strauman, Higgins, 1987). 

Oczekiwania dotyczące naszej jakości życia możemy również formułować poprzez 

porównania społeczne (Sirgy, 2002, s. 135). W większym stopniu istotne są dla nas 

zestawienia z osobami dla nas ważnymi, lub przedstawiającymi jakąś formę 

podobieństwa do nas (Tesser, Campbell, 1980). Czynniki zewnętrzne, jak finanse, 

wpływają na nasz poziom szczęścia, ale prawdopodobnie tylko poprzez porównanie do 

innych (Easterlin, 1974). Oznacza to, że same dobre zarobki być może i zwiększają 
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nasz dobrostan, ale dzieje się to w większym stopniu, jeżeli mamy świadomość, że są 

one nie tylko wysokie, lecz także wyższe niż osób z naszego środowiska społecznego. 

Nie tylko strategie polegające na przewartościowaniu należą do kategorii 

wewnątrzdomenowych. Autor tej klasyfikacji zalicza do niej także wybór celów, który 

ma umożliwiać poprawę jakości niektórych aspektów życia, poprzez podejmowanie 

aktywności obniżające dyskomfort w poszczególnych sferach. Przykładem wpływu 

doboru priorytetów na jakość życia jest koncepcja Tibora Scitovskiego (1992, s. 59-

79), który uważa, że dążenie do komfortu może być niekorzystne dla satysfakcji z życia. 

Komfort oznacza usunięcie bodźców stresujących i nieprzyjemnych, ale nie generuje 

emocji pozytywnych – szczęścia czy ekscytacji. Koncentracja na celach związanych z 

szeroko rozumianą wygodą może więc gruntownie osłabić naszą zdolność do cieszenia 

się życiem. Nie tylko wybór określonych priorytetów może wpłynąć na jakość życia, 

ale i skuteczność w ich realizacji. Niektórzy badacze przekonują, że właśnie nasza 

zdolność do rozwiązywania problemów i wykształcone na tej podstawie strategie 

działania są kluczowe w zaspokajaniu własnych potrzeb (Cantor, 1994). Ostatnia 

strategia należąca do grupy międzydomenowych, to przeszacowanie (Sirgy, 2002, s. 

187-198), czyli zmiana oceny nieprzyjemnych sytuacji z przeszłości, w taki sposób, 

żeby zmniejszyć ich negatywny wydźwięk lub wręcz sprawić, że będą one pozytywnie 

wpływały na ocenę któregoś z aspektów naszego życia. Badania wskazują na to, że 

rzeczywiście istnieje różnica w ocenach analogicznych sytuacji między ludźmi 

szczęśliwymi a nieszczęśliwymi (Seidlitz, i in., 1993). Może to dowodzić, że same 

wydarzenia nie przysparzają nam radości, tylko nasze poznawcze ich oceny. 

Część badaczy wyodrębnia jeszcze grupę teorii związanych ze zdrowiem. Ta 

kategoria jest mocno zróżnicowana pod względem samego podejścia do pojęcia jakości 

życia, ale wszystkie teorie, które się w niej zawierają, w jakimś stopniu nawiązują do 

relacji między zdrowiem fizycznym a jakością życia, czy poprzez dostrzeżenie samego 

związku między tymi wymiarami ludzkiego życia, czy za pośrednictwem rozważań 

dotyczących funkcjonowania osób zmagających się z problemami zdrowotnymi 

(Raphael, i in., 1996; Kowalik, i in., 2001). Koncepcje jakości życia związane ze 

zdrowiem mają też zastosowanie, i to coraz większe, w rozwijającej się praktyce 

rehabilitacyjnej (Kowalik, 2001). Wśród nich można wyróżnić podejścia medyczne 

zaprojektowane do badań klinicznych, np. model Spilkera (1990), który mimo pozornej 

prostoty, podchodzi do problemu w sposób wielowymiarowy. Jakość funkcjonowania 
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pacjenta wyraża się w nim na czterech wymiarach – funkcjonowaniu fizycznym, 

psychologicznym dobrostanie, relacjach społecznych oraz statusie ekonomicznym i 

czynnikach ekonomicznych. Podejście to wyraźnie akcentuje więc potrzebę stosowania 

jednocześnie wskaźników obiektywnych jak i subiektywnych. W ostatnich latach 

dominujące w tym nurcie są teorie utylitarne (ang. utility approach), które koncentrują 

się nie na pomiarze uniwersalnego dobrostanu, ale analizują poziom jakości życia w 

odniesieniu do stanu w jakim znajdują się pacjenci (Torrance, 1987). Choć tej grupie 

teorii brakuje może pogłębionej psychologicznej refleksji nad naturą ludzkiego 

szczęścia (za główny determinant dobrostanu przyjmują np. konsumpcję dóbr, usług i 

wolnego czasu), to jej filozoficzne podstawy prowadzą do logicznych i ważkich 

wniosków. Przykładem takiej konkluzji jest to, że jedne determinanty zadowolenia 

wpływają na zdolność do zaspokajania potrzeb innymi (np. konsumpcja wpływa na 

cieszenie się zdrowiem, ale i poziom zdrowia wpływa na to jak potrafimy czerpać 

przyjemność z konsumpcji; Feeny, 2000).  

Najbardziej odpowiedni dla przedstawianych w tej pracy rozważań wydaje się 

jednak przytoczony na początku tego podrozdziału podział na teorie eudajmonistyczne 

i hedoniczne. Pierwsze z podejść być może najlepiej reprezentuje koncepcja 

autentycznego szczęścia Martina Seligmana (2012). Postuluje on, że na subiektywny 

dobrostan składają się: pozytywne emocje, zaangażowanie i znaczenie. Przyjemne 

życie to więc takie, w którym przeważają pozytywne emocje, ale nie tylko. Istotne jest 

również zaangażowanie, które wg Seligmana wiąże się ze zjawiskiem flow – stanem 

maksymalnej koncentracji na wykonywanych czynnościach, połączonej z 

odczuwaniem przyjemności i brakiem znużenia (Nakamura, Csikszentmihalyi, 2014). 

W teorii autentycznego szczęścia objawia się on również świadomą uwagą w każdym 

aspekcie funkcjonowania (Seligman, 2012). Najbardziej eudajmonistyczny jest jednak 

trzeci element składający się na ludzki dobrostan – sens. Twórca koncepcji uważa, że 

pościg za sukcesami i szczęściem jest ułudą, a ludzie tak naprawdę pragną nadać 

swemu życiu sens. Ten zaś można odnaleźć poprzez służbę czemuś większemu, na 

przykład społeczeństwu, społeczności, czy grupie religijnej. Seligman uważa, że 

dobrostan jest od autentycznego szczęścia pojęciem szerszym o dwa czynniki: 

pozytywne relacje z innymi i własne spełnienie. By dobrze żyć musimy więc 

dodatkowo odnosić sukcesy i osiągać to, co zakładaliśmy oraz mieć ludzi, z którymi 

potrafimy dzielić się zarówno szczęściem, jak i smutkami. Autor uważa, że szczęścia 
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można się nauczyć, dlatego postuluje potrzebę wprowadzenia kursów o dobrostanie do 

szkół. Pomimo wzrostu jakości warunków życia i przyrostu siły nabywczej, coraz 

więcej jest, według Seligmana, ludzi cierpiących na depresję a poziom szczęścia stale 

się obniża. Ma to być wynikiem braku wykształconej umiejętności cieszenia się życiem. 

Ratunkiem przed tym przykrym paradoksem miałby być oparty na dowodach 

naukowych program nauki dobrostanu dla młodzieży. Dobrostan w rozumieniu 

Seligmana jest strukturą, na którą składają się wymienione czynniki – pozytywne 

emocje, zaangażowanie, znaczenie, pozytywne relacje i spełnienie. Wydaje się, że 

apologeta psychologii pozytywnej zdecydowanie większy nacisk kładzie na praktyczne 

zastosowanie swojej koncepcji, niż na naukowej precyzji, ponieważ przyjęta przez 

niego definicja dobrostanu jest raczej zbiorem predyktorów, niż odpowiedzią na 

pytania o samą istotę problemu. Podobną metodę definicji przez enumerację przyjęła 

Caroline Ryff (2018), która, czerpiąc z dokonań innych badaczy, wyodrębniła 

następujące składniki dobrostanu: mistrzostwo środowiskowe – zdolność do 

dopasowania lub wyboru swojego środowiska do potrzeb psychologicznych; wzrost – 

realizacja osobistego potencjału; pozytywne relacje z innymi – zdolność do tworzenia 

i utrzymywania bliskich relacji; cel w życiu – wierzenia pozwalające na dostrzeżenie 

znaczenia własnego życia; samoakceptacja – pozytywna samoocena i akceptacja swojej 

przeszłości. Ryff nawiązuje do klasycznego arystotelesowskiego eudajmonizmu, który 

miał, według niej, bardziej koncentrować się na odpowiedzi na pytanie „jak żyć?” niż 

na rozważaniu natury samego szczęścia. Wydaje się, że teorie Ryff (2018) i Seligmana 

(2012) nie odpowiadają jednak na pytanie dotyczące odczuwania szczęścia wśród osób, 

których osobowość predysponuje raczej do odrzucania norm i niezdolności do 

nawiązywania bliskich relacji. Nie wszystkie teorie eudajmonistyczne postulują taką 

mnogość czynników niezbędnych do życia w dobrostanie. Niektóre z nich kładą nacisk 

na rozwój jako najbardziej pożądany stan człowieka, w różny sposób opisują jednak 

warunki pozwalające go osiągnąć. Teoria autodeterminacji (ang. self-determination 

theory – SDT; Deci, Ryan, 1985) jest koncepcją próbującą kompleksowo wyjaśnić 

zachowanie człowieka, choć prawdopodobnie najmocniej kojarzona jest ze swego 

rozróżnienia dwóch typów motywacji. Motywacja autonomiczna, na którą składają się 

motywy wewnętrzne oraz te motywy zewnętrzne, z którymi jednostka się utożsamia w 

opozycji do motywacji kontrolowanej, wynikającej wyłącznie z przymusu narzuconego 

przez zewnętrzne czynniki lub zinternalizowane zasady (Deci, Ryan. 2008), są ważnym 

elementem SDT, ale nie jedynym. Oprócz różnych motywacji, Deci i Ryan (1985) 
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wyróżniają orientacje przyczynowe (ang. causality orientations) mające wyrażać 

podejście do uzasadniania ludzkich zachowań. Orientacja autonomiczna opisuje 

działanie na podstawie samodzielnych decyzji i doświadczenia; orientacja na kontrolę 

odnosi się do podejmowania aktywności ze względu na poczucie przymusu wynikające 

z otaczających, lub przyjętych przez introjekcję, zasad; orientacja impersonalna to 

poczucie braku możliwości wpływania na swoją sytuację. Dodatkowo, SDT zakłada 

istnienie trzech zasobów psychologicznych, które przyczyniają się do dobrostanu 

niezależnie od przynależności kulturowej – kompetencję, autonomię i przynależność 

(Deci, Ryan, 2008), a także zwraca uwagę na to, że jakość życia może być różnicowana 

przez wybór celów życiowych. Jako elementy uzupełniające teorię, wymagające jednak 

dalszej weryfikacji, autorzy SDT wymieniają praktykę uważności (ang mindfulness) 

oraz koncept witalności (ang. vitality). Według Ryana i Deci’ego, do kwestii 

dobrostanu należy podchodzić holistycznie (Ryan, 2009), każdy wyróżniony przez nich 

wymiar funkcjonowania ma więc wpływ na dobrostan, jednak wydaje się, że 

najważniejszym czynnikiem jest wysoki poziom autonomicznej motywacji, ponieważ 

jest on teoretycznie powiązany z pozostałymi predyktorami dobrostanu. Tak silny 

związek motywacji wynikającej z wewnętrznych pobudek i dobrostanu może 

wskazywać na teoretyczne podstawy dla wiązania motywacji osiągnięć (Elliot, 

Murayama, 2008) z jakością życia, ponieważ w szczególności motywy mistrzostwa i 

dążenia do sukcesów w pewnym stopniu wyrażają podobne potrzeby. Istnieją także 

dowody empiryczne na związek motywacji osiągnięć z motywacją autonomiczną 

(Michou i in., 2014). Interesujący pogląd na szczęście w oparciu o motywację 

przedstawił Michaly Csikszentmihalyi (1990, s. 43-66). Csikszentmihalyi podkreślał 

jak istotne jest odróżnienie szczęścia od przyjemności i sugerował nawet, że niektóre 

rodzaje przyjemności mogą oddalać nas od szczęścia osłabiając uwagę. Szczęście 

osiąga się poprzez uciechę doświadczania codzienności – w czynnościach zawodowych, 

nauce tudzież zwykłym funkcjonowaniu. Csikszentmihalyi uważa, że w dzieciństwie 

ten stan jest nam naturalny. Jesteśmy szczęśliwi, gdy możemy rozwijać nowe 

umiejętności. Dodatkowo, same pozytywne efekty psychologiczne nie przychodzą 

dzięki sukcesom w wykonywanych czynnościach, tylko pod wpływem 

przezwyciężonych wyzwań, które sami sobie stawiamy. Efekt ten, czyli wspomniane 

już wyżej flow, jest wykorzystywany miedzy innymi przez psychologów pracy, sportu, 

czy specjalistów od rozwoju osobistego. Wydaje się jednak, że rzadziej wykorzystuje 

się go jako miarę jakości życia w badaniach empirycznych. Na podstawie cytowanych 
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tekstów, można wnioskować, że na początku lat 90. podział na różne metody oceniania 

życia stał się już wyraźny – jakość życia, to wymiar najszerszy, składający się ze 

wskaźników obiektywnych i subiektywnych; dobrostan, to psychologiczne 

subiektywne wskaźniki zadowolenia z życia, poznawcza ocena i dominujące afekty; 

satysfakcja z życia, to poznawcza ocena funkcjonowania a afekt pozytywny i 

negatywny to stopień w jakim emocje i uczucia o określonej walencji dominują w życiu 

jednostki. Pojęcia te podlegały jednak dalszym przekształceniom.  

Teorie hedoniczne bywają niekiedy utożsamiane z hedonizmem antycznym, lub 

ich zakres ograniczany jest do analiz dotyczących przyjemności i bólu5. Tak wąską 

definicję odrzuca trzech prominentnych psychologów – Daniel Kahneman, Ed Diener 

i Norbert Schwarz, w książce, mającej być początkiem nowego ruchu – psychologii 

hedonicznej (1999). Już wstęp Well-being: Foundation of Hedonic Psychology, 

wyznacza zakres zainteresowań hedoników jako badania nad tym, co sprawia, że życie 

lub doświadczenia są przyjemne. W poczet potencjalnych predyktorów owych afektów 

wlicza się przyjemność i ból, ale także wszelkie inne stany wiążące się z zadowoleniem 

lub jego brakiem, niezależnie od tego, czy mają one genezę psychologiczną, 

biologiczną, czy społeczną. Przykładem koncepcji hedonicznej jest teoria 

obiektywnego szczęścia Daniela Kahnemana (Kahneman, 1999, s. 3-22). Spośród 

szeregu jej założeń, dwa wydają się być szczególnie istotne: 1. Człowiek ocenia swój 

aktualny stan na bipolarnej skali dobre-złe. Choć prawdopodobnie jest tak, że 

występują dwa oddzielne systemy odpowiadający za każdy z tych wymiarów oceny, a 

więc niektóre doświadczenia mogą wywoływać w nas ambiwalentne odczucia, to 

człowiek i tak jest w stanie wyciągnąć z nich jedną miarę; 2. Ocena jakości życia jest 

kroczącą ewaluacją afektów związaną z objawami fizjologicznymi i behawioralnymi. 

Precyzyjne mogą więc być pomiary dotyczące aktualnej sytuacji, na którą rzutują 

ostatnie wydarzenia. Im bardziej retrospektywna ocena życia, tym większy wpływ mają 

heurystyki i inne efekty poznawcze zniekształcające pomiar. Kahneman podkreśla, że 

niektóre wydarzenia mogą wymykać się prostej ocenie, uważa jednak, że nawet 

doświadczenie złożonych i wielowymiarowych emocji, owocuje powstaniem jednej 

uśrednionej miary na skali dobre-złe. W nurt hedoniczny wpisuje się również koncepcja 

 
5 Takie zawężenie definicji hedonizmu w badaniach nad dobrostanem stosują np. Deci i Ryan (2008b), 

którzy wliczają w ten nurt tylko teorie zajmujące się afektami – pozytywnym i negatywnym, dlatego za 

wątpliwe uznają włączenie w ten poczet koncepcji satysfakcji z życia Dienera i współpracowników 

(Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985). 



20 
 

przyjemności umysłu (Kubovy, 1999), które mają stanowić inną jakość niż 

przyjemności ciała. Przyjemności cielesne to efekty zaspokojenia jakiegoś deficytu za 

pośrednictwem zmysłów, przyjemności umysłu zaś, to złożone stany, których 

składnikami są podstawowe emocje. Według Kubovy’ego, to co sprawia nam radość, 

to nie pojedyncza emocja, a ich sekwencja, dlatego lubimy przejażdżki kolejką górską. 

Lęk i ekscytacja przeplatające się z ulgą, wraz ze wznoszeniem i opadaniem torów, 

dopiero wzięte razem tworzą przyjemność. Wiele lat później, Kubovy odwrócił się 

nieco od rozważań na temat dobrostanu, na rzecz „włókien (ang. strands) życia” 

(Kubovy, 2020), czyli sposobu opisywania własnego życia poprzez moduły 

wyodrębniane ze względu na szereg czynników – czas, rolę podmiotu, czy wartości6. 

Problem jakości życia nie zniknął jednak całkiem z jego prac, ponieważ powiązał nową 

koncepcję z dobrostanem – według niego, szeroko rozumiane zadowolenie z życia 

może być funkcją czasu poświęcanego na poszczególne „włókna”, a także poziomu 

satysfakcji i dyssatysfakcji z nich płynących. Wśród koncepcji hedonicznych dużą 

popularność uzyskał dobrostan w rozumieniu Eda Dienera i współpracowników 

(Diener i in., 1985), ze względu jednak na duże znaczenie tej koncepcji dla 

przedstawionych rozważań, zostanie ona opisana szczegółowo w następnym 

podrozdziale.  

Na podstawie przykładów koncepcji przypisywanych do nurtu 

eudajmonistycznego i hedonicznego, można odnieść wrażenie, że pierwszy z nich 

koncentruje się raczej na tym, w jaki sposób wieść życie szczęśliwe i stara się 

zdefiniować nie sam dobrostan, lecz sposób dobrego funkcjonowania. Drugi zaś, 

wyraźnie skupia się na doświadczaniu szczęścia i próbie utworzenia jego definicji. 

Część badaczy uważa, że teorie poszukujące norm życia szczęśliwego znajdują się w 

opozycji do koncepcji skupiających się na czynnikach umożliwiających odczuwanie 

szczęścia lub przekonaniu, że jest ono satysfakcjonujące (Czapiński, 2004, s. 76-77), 

inni podkreślają tylko ich odrębność (Thorsteinsen, Vittersø, 2020). Wydaje się jednak, 

że traktowanie obu nurtów jako całkiem odmiennych nie jest jedynym możliwym 

poglądem na relacje między eudajmonizmem i hedonizmem w jakości życia. Mimo, że 

 
6  Jako przykład „włókien” Kubovy podaje narrację Stephena Hawkinga, wybitnego kosmologa 

dotkniętego stwardnieniem rozsianym bocznym. Pomimo tego, że choroba bez wątpienia miała znaczny 

udział w jego życiu, w swojej autobiografii niemal nie przytacza tego tematu, koncentrując się na życiu 

naukowym (Kubovy, 2020). Choroba i praca stanowiły więc różne „włókna życia”, a znaczenie, które 

im naukowiec przypisywał niekoniecznie wynikało z ich uciążliwości.  
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w tradycji filozoficznej te dwa podejścia są raczej odrębne, w psychologii istnieje 

przestrzeń do integracji obydwu, wszak człowiek i jego psychika są na tyle złożone, że 

istnieje prawdopodobieństwo, że strony dyskursu dotyczącego istoty dobrostanu tak 

naprawdę zajmują się różnymi aspektami tego samego wielowymiarowego konstruktu. 

Potrzeba integracji badań w obu nurtach jest już zresztą postulowana (Henderson, 

Knight, 2012), a w jej efekcie spodziewane są wnioski mające funkcję nie tylko 

deskryptywną, ale także praktyczną – zwiększanie poziomu jakości życia i 

niwelowanie stresu. Postrzeganie eudajmonizmu i hedonizmu jako podejść nie 

dających się pogodzić może być pokłosiem tradycji filozoficznej. Wiele jednak 

wskazuje na to, że koncepcje te przetransponowane na język nauki i rozwijane w 

oparciu o badania empiryczne, zatracają ostrość swoich granic, a kontynuacja rozważań 

tylko w oparciu o jedną z nich jest nieuzasadniona (Kashdan i in., 2008). Badacze 

zwracają uwagę na to, że nie powinno się mówić o dwóch rodzajach szczęścia, a raczej 

o dwóch tradycjach badawczych (Biswas-Diener i in., 2009). Także badania wskazują 

na podobne źródła genetyczne i empiryczną współliniowość szczęścia u ludzi, 

mierzonego za pomocą operacjonalizacji odpowiednich dla obu nurtów (Baselmans, 

Bartels, 2018; Joshanloo, Ghaedi, 2009). Możliwość integracji eudajmonii i hedonii w 

ramach jednej koncepcji jest zresztą wyrażana w teoriach, które w pewnym stopniu oba 

rodzaje szczęścia zawierają. Do takich teorii można z pewnością zaliczyć „cebulową” 

teorię szczęścia (Czapiński, 1994). Uwzględnia ona zarówno wolę życia wyrażaną nie 

tylko poprzez dążenie do fizycznego przetrwania, ale także jako dążenie do celów 

wyższych, jak i poczucie szczęścia oraz nieszczęścia, czyli oceny dotychczasowego 

życia, które są bardziej wrażliwe na wpływ tymczasowych czynników zewnętrznych. 

Szczęście jest, według Czapińskiego, stanem naturalnym dla człowieka i w dużej 

mierze niezależnym od kolei losów. Poczucie nieszczęścia może występować w 

zależności od przeciwności, które się napotyka, jest to jednak stan przejściowy, bo 

człowiek dysponuje szeregiem strategii i mechanizmów obronnych odpowiadających 

za powrót do optymalnego poziomu zadowolenia z życia. Innym przykładem jest 

koncepcja szczęścia trwałego (ang. enduring happiness; Tomer, 2011). Odnosi się ona 

bezpośrednio do psychologicznych koncepcji szczęścia, a nawet sugeruje proporcje w 

jakich elementy z nich zaczerpnięte tworzą dobrostan. Według Tomera 10% to 

elementy kojarzone z hedonizmem – np. jakość konsumpcji, zasoby, status; 40% 

stanowią czynniki eudajmonistyczne takie jak stawianie czoła trudnościom i realizacja 

potencjału; 50% to zaś czynniki genetyczne oraz cechy osobowości. Co ważne w 
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kontekście zastosowań praktycznych idei szczęścia trwałego, jednostki są w stanie 

poprawiać swoją zdolność do odczuwania szczęścia eudajmonistycznego i 

hedonicznego.  

1.3. Satysfakcja z życia 

Ed Diener i współpracownicy (Diener i in., 1985) w odpowiedzi na dominujący w 

badaniach nad jakością życia nurt badań pozytywnego i negatywnego afektu, dostrzegli 

potrzebę włączenia w konceptualizację dobrostanu również komponentu poznawczego 

– satysfakcji z życia. Definiowali ją jako globalną poznawczą ocenę dotychczasowych 

losów jednostki. Zwrócili uwagę, że określanie poziomu zadowolenia z życia przy 

pomocy sumy ocen poszczególnych jego obszarów jest wątpliwą metodą, gdyż każda 

jednostka może przypisywać różnym aspektom funkcjonowania inną wagę i priorytet. 

O estymie koncepcji świadczy popularność, jaką cieszy się stworzone na jej podstawie 

niezwykle krótkie narzędzie (Satisfaction with Life Scale – SWLS) zawierające pięć 

pytań dotyczących całościowej oceny życia. SWLS do dziś jest kwestionariuszem 

powszechnie stosowanym, a jego popularność dobrze obrazuje liczba cytowań artykułu, 

w którym pierwszy raz się pojawia – według Google Scholar tekst był wspomniany w 

34728 pracach naukowych (stan z dnia 04.05.2022). Nie jest jednak tak, że satysfakcja 

z życia stała się dominującym wskaźnikiem stosowanym przez badaczy, wciąż 

rozwijane były narzędzia służące do pomiaru jakości życia rozumianej jako suma 

zadowolenia z poszczególnych jego dziedzin. Przykładowo, eksperymentując z 

udzieleniem badanym możliwości przypisania wag wybranym obszarom 

funkcjonowania (Ferrans, Powers, 1985). Mimo upływu lat, popularność SWLS 

utrzymywała się (Diener i in., 1985) i narzędzie stało się dominującym w badaniach 

mierzących satysfakcję z życia. Wraz z rozwojem psychologii pozytywnej (Seligman, 

2002), zwiększyła się koncentracja badaczy na pozytywnych stanach psychicznych i 

cechach, które pozwalają je osiągać, co objawia się w dużej ilości publikacji na ten 

temat (Schui, Krampen, 2010). Satysfakcja z życia jest również konstruktem, który 

stanowi zmienną zależną w przedstawianym opracowaniu. W sytuacji, w której duże 

znaczenie w definicjach szczęścia stanowią pozytywny i negatywny afekt lub w 

teoriach eudajmonistycznych normy, próba teoretycznego ujęcia zadowolenia z życia 

osób charakteryzujących się cechami psychopatycznymi, którą chcę podjąć, może być 

trudna. Dalej w tej pracy będę uzasadniał, że także sposób w jaki jednostki, także 

psychopatyczne, doświadczają globalizacji może mieć znaczenie dla ogólnej refleksji 
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nad jakością swojego życia. Poznawcza ocena dotychczasowego życia pozwala 

osobom badanym na decyzję dotyczącą tego, czy w tej ewaluacji będą porównywały 

się do innych, do ideału utworzonego przy pomocy zbioru zasad, czy może będą się 

kierowały bilansem pozytywnych i negatywnych afektów. Narzucenie oceny 

zadowolenia z dotychczasowego życia przez pryzmat norm lub dominujących emocji 

mogłoby sprawić, że badani z deficytami w poziomie empatii i słabym wglądzie w 

siebie uzyskiwaliby wyniki artefaktualne. Z tych powodów uznałem, że konstrukt 

satysfakcji z życia będzie najbardziej odpowiedni do odpowiedzi na pytanie, jak 

doświadczanie procesów globalizacyjnych może wpływać na ocenę jakości swojego 

życia. 

W 2008 roku William Pavot i Ed Diener powrócili do konstruktu satysfakcji z życia. 

Mnogość oraz szeroki zakres badań z wykorzystaniem SWLS, skłoniły ich do 

podsumowania i syntezy wniosków płynących z artykułów powstających przez lata od 

utworzenia narzędzia, ale także do skonsolidowania nowych zdobyczy nauki 

dotyczących pokrewnych konstruktów, z tym opisywanym przez nich (Pavot, Diener, 

2008). W dalszej części rozdziału podążam za strukturą i wnioskami z tego 

syntetycznego opracowania, odnosząc się także do innych prac i interpretując całość w 

kontekście zmiennych uwzględnionych w badaniach własnych.  

Pod znakiem zapytania pozostaje zdolność ludzi do przeprowadzenia oceny 

swojego życia traktowanego jako całość oraz do wydania sądu na jego temat, nie 

ulegając wpływom aktualnych wydarzeń i emocji. Okazuje się, że w badaniach 

eksperymentalnych niełatwo jest znaleźć dowody na to, że ocena swojego 

dotychczasowego życia przy pomiarach satysfakcji z życia dokonywana jest wyłącznie 

kognitywnie. Na poziom satysfakcji z życia wpływa nie tylko nastrój, ale nawet i 

pogoda (Schwarz, Clore, 1983). Bojanowska i Zalewska (2015) podkreślają, że nawet 

koncepcja szczęścia jednostki np. satysfakcja z życia jest wyższa u osób, które wiążą 

szczęście z relacjami, a niższa u tych, którzy utożsamiają je z dobrami materialnymi. 

Dodatkowo, badani raczej oceniają swoje życie przez pryzmat informacji, które w danej 

chwili są łatwo dostępne, trudno więc mówić o ocenie globalnej (Schwarz, Strack, 

1999). Jak zauważa Derbis (2007) nie jest możliwe rozważanie procesu oceny jakości 

życia, bez uwzględnienia komponentu afektywnego. Miara satysfakcji z życia jest 

częściowo miarą afektu. Doświadczanie codzienności odbywa się zarówno poprzez 

aktywności kognitywne, jak i przez pryzmat stanów emocjonalnych, a obie sfery 
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ludzkiej psychiki pozostają od siebie silnie uzależnione. Warto pamiętać o tym 

emocjonalnym komponencie satysfakcji z życia, rozważając związki szczęścia z 

awersyjnymi cechami osobowości, np. psychopatią, która wiąże się z deficytami w 

funkcjonowaniu emocjonalnym (Patrick, i in., 2009). Istotne dla rozumienia satysfakcji 

z życia w tej pracy są także koncepcje hedonicznego młyna (Brickman, Campbell, 1971) 

oraz dynamicznej równowagi (Headey, Wearing, 1992). Wyjaśniają one dlaczego, 

nawet przy ciągłym gromadzeniu zasobów, czy pozytywnych doświadczeń, poziom 

zadowolenia nie wzrasta liniowo oraz jaki jest sens badania cech osobowościowych w 

kontekście jakości życia. Człowiek szybko adaptuje się do wydarzeń, które mu się 

przytrafiają na życiowej drodze. Reagujemy na pozytywne i negatywne doświadczenia, 

ale raczej wpływają one na nas krótkotrwale, po czym przyzwyczajamy się do nowej 

sytuacji (Brickman, Campbell, 1971). Zwycięzcy loterii nie różnią się istotnie od grupy 

kontrolnej pod względem ogólnego szczęścia, a nawet mniej przyjemne są dla nich 

codzienne uciechy jak np. jedzenie śniadania, rozmowa z przyjacielem, czy oglądanie 

telewizji (Brickman i in., 1978). Okazuje się, że osobowość, a szczególnie neurotyzm i 

ekstrawersja, jest silnym predyktorem satysfakcji z życia. Na podstawie przeglądu 

literatury Bruce Headey i Alexander Wearing (1992) wnioskowali, że być może 

osobowość nawet mocniej wpływa na satysfakcję z życia, niż życiowe zdarzenia. 

Wyniki ich badań wskazywały zresztą na to, że wprawdzie są ludzie, których poziom 

satysfakcji z życia zmienia się o ponad jedno odchylenie standardowe w ciągu dwóch, 

czterech, sześciu i ośmiu lat, ale stanowią oni tylko około ¼ populacji (Headey, 

Wearing, 1992, s. 80-99). Na podstawie danych autorzy koncepcji wywnioskowali, że 

osobowość wpływa na przeciętny poziom dobrostanu, a owa dynamiczna równowaga 

sprawia, że niezależnie od stanów, w których znajduje się jednostka, w większości 

przypadków poziom dobrostanu wraca do początkowego. Dodatkowo, konfiguracja 

neurotyzmu i ekstrawersji nie tylko wpływa na ten przeciętny poziom, ale także 

modyfikuje interpretację zdarzeń życiowych – stabilni ekstrawertycy raportują dużo 

pozytywnych wydarzeń, a mało negatywnych; neurotyczni introwertycy – wiele 

negatywnych zdarzeń, a mało pozytywnych; neurotyczni ekstrawertycy – wiele 

pozytywnych i negatywnych zdarzeń; stabilni introwertycy – niewiele zarówno 

pozytywnych, jak i negatywnych zdarzeń. Wydaje się, że jeżeli cechy osobowości 

mogą tak silnie wpływać na satysfakcję z życia per se oraz stanowić istotne 

modyfikatory interpretacji zdarzeń zaburzających przyrodzony poziom satysfakcji z 

życia, to prężność psychiczna, czyli cecha, która w swoich definicjach przedstawiana 
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jest jako zdolność do przezwyciężania trudności napotykanych w trakcie życia (Connor, 

Davidson, 2003), również będzie pozytywnie wpływała na satysfakcję z życia oraz 

może stanowić moderator relacji satysfakcji z życia z cechami przyczyniającymi się do 

obniżenia postrzeganej jakości życia – doświadczeniami związanymi z globalizacją 

(Tsakiri, 2010), czy psychopatyczną osobowością (Ali, Chamorro-Premuzic, 2010).  

Przytoczone wyniki nie stanowią wystarczającej odpowiedzi na wszystkie pytania 

dotyczące natury satysfakcji z życia. Okazuje się, że niektóre wydarzenia mogą trwale 

wpłynąć na nasze szczęście, a ich efekty nie ustępują, nawet kiedy uda nam się 

poprawić sytuację. Jest tak w przypadku bezrobocia. Satysfakcja z życia osoby, która 

stała się bezrobotna spada i nie zawsze wraca do średniego poziomu sprzed utraty pracy. 

Sam stan pozostawania bez zatrudnienia, nawet przez krótki okres, może wpłynąć na 

nasz „bazowy” poziom szczęścia (Lucas i in., 2004). Na różną specyfikę wydarzeń 

wskazują badania Richarda Lucasa (2007). Jak wynika z jego tekstu, zdarzenia 

związane ze stanem cywilnym wpływają na poziom satysfakcji z życia, który po 

odchyleniu od poziomu wyjściowego, dąży i zazwyczaj powraca do stanu sprzed 

zmiany. Inaczej kwestia ta wygląda u osób z nabytymi niepełnosprawnościami i 

tracących pracę. Ci w dużej części nie wracają do poziomu sprzed wydarzenia. 

Wskazuje to na to, że nie tylko interakcja osobowości z występowaniem pozytywnie 

lub negatywnie nacechowanych wydarzeń wpływa na nasz szczęścia, lecz także sam 

rodzaj sytuacji może prowadzić do specyficznego oddziaływania. Pojawia się jednak 

pytanie, czy doświadczanie zmian związanych z przemianami społecznymi może 

modyfikować tę relację, a jeżeli tak, to czy istnieją cechy osobowości, które ten wpływ 

wzmacniają, osłabiają lub nadają kierunek. 

1.4. Satysfakcja z życia – związki z wybranymi zmiennymi 

Satysfakcja z życia wiąże się także ze zmiennymi będącymi przedmiotem 

rozważań w niniejszej pracy. Jej związki z psychopatią, wykazane w badaniach, nie są 

zbyt spójne, dlatego warto poświęcić im szczególną uwagę. Okazuje się, że dobrostan 

wiąże się ujemnie z psychopatią rozumianą jako element Ciemnej Triady (Paulhus, 

Williams, 2002), lecz jeżeli rozpatruje się typy psychopatii zawarte w triarchicznym 

modelu (Patrick, i in., 2009), to wyniki stają się zdecydowanie mniej jednoznaczne. 

Korelacja zuchwałości z satysfakcją z życia jest dosyć silna i dodatnia, natomiast 

rozhamowanie i bezduszność wiążą się z SWLS słabiej, a kierunek relacji jest odwrotny. 

Badania wskazują także na pozytywny związek prężności psychicznej z satysfakcją z 
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życia (Samani i in., 2007). Zdecydowanie częściej prężność psychiczna występuje 

jednak w pracach empirycznych jako zmienna pośrednicząca, m.in. w modelach z 

satysfakcją z życia jako zmienną zależną i stresem (Shi i in., 2015), praktyką 

mindfulness (Bajaj, Pande, 2016), czy inteligencją emocjonalną (Jowkar, 2007) jako 

zmiennymi niezależnymi. W świetle literatury bardziej jasny jest związek motywacji 

osiągnięć z satysfakcją z życia. Poszczególne wymiary tego konstruktu nie są sobie 

przeciwstawne (Elliot, McGregor, 2001), a więc każdy z nich mówi częściowo o tym 

jak mocno jednostka dąży do sukcesów. Wyodrębnione rodzaje motywacji wiążą się 

dodatnio z satysfakcją z życia, wyraźnie mocniejszy związek zachodzi jednak dla 

motywów mistrzostwa, szczególnie zaś dla nastawienia na mistrzostwo (Méndez-

Giménez i in., 2017). Nieco trudniej wychwycić powtarzalny wzorzec relacji 

satysfakcji z życia z doświadczaniem globalizacji. Same procesy globalizacyjne są 

kwestią szeroko poruszaną zarówno w nauce jak i publicystyce popularnonaukowej, 

jednak wciąż niewiele jest operacjonalizacji pozwalających na bezpośredni pomiar 

psychologiczny ich wpływu na jednostkę. Globalizację odnosi się raczej do 

obiektywnych wskaźników jakości życia, pojawiają się głosy, że z jednej strony może 

wpływać pozytywnie – zmniejszając bezrobocie, czy rozwijając gospodarkę. Może 

jednak przyczynić się również do rozwarstwienia społecznego, lęku wywołanego pracą 

tudzież nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych (Tsakiri, 2010). Skądinąd 

wiadomo już od dawna, że trudno traktować obiektywne wskaźniki poziomu życia (np. 

dochody, dostęp do służby zdrowia, czy warunki mieszkaniowe) jako wystarczające 

dla opisu i wyjaśnienia procesów odpowiedzialnych za kształtowanie się poczucia 

jakości życia (Campbell, 1976). Przedstawione powyżej wyniki badań wydają się 

uzasadniać przewidywanie, że psychopatia, prężność psychiczna, motywacja osiągnięć 

i doświadczanie globalizacji, są istotnymi predyktorami satysfakcji z życia.  

1.5. Satysfakcja z pracy 

Praca jest istotnym elementem naszego życia. Postępująca robotyzacja, 

komputeryzacja, sztuczna inteligencja oraz możliwości pracy on-line wydają się 

przyczyniać do formalnego wzrostu czasu wolnego i powrotu pracy do domu. Życia 

zawodowe i prywatne nadal łączy się na wiele sposobów. Mamy czasy nasilenia 

procesów globalizacyjnych, które przyczyniają się do takiego stanu rzeczy. Czynności 

zawodowe wywołują coraz większy stres, bo rozwój technologii oraz oczekiwania 

korporacji zmuszają do nienagannej jakości obsługi klienta, czy natychmiastowego 
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udzielania odpowiedzi na zapytania (Guest, 2002). Jednakże, chociaż od lat przeciętny 

czas pracy pozostaje względnie stabilny, to zarazem zwiększa się odsetek osób 

pracujących powyżej 48 godzin (Guest, 2002). Stopień w jakim obowiązki zawodowe 

ingerują w te, za które nie otrzymujemy zapłaty jest tak daleki, że mówi się o 

praktykach work-life balance, czyli metodach łączenia tych dwóch sfer w sposób 

optymalny i zdrowy (Lazari in., 2010). Z jednej strony nie zakładamy już, że 

pozostaniemy w jednym miejscu pracy na całe życie, by sięgać coraz wyższych 

stanowisk. Utożsamianie się z zawodem, czy organizacją jest więc mniej istotne. Z 

drugiej zaś, aby osiągnąć sukces musimy wciąż być w pogotowiu, uczyć się nowej 

wiedzy związanej z życiem zawodowym i poszukiwać okazji (Bauman, 2011). 

Niezależnie od kierunku, w którym podążają zmiany w stosunku czasu wolnego do 

czasu pracy, w tej chwili doświadczanie życia zawodowego absorbuje nas na tyle długo, 

że bez wątpienia jest ono istotnym elementem naszego zadowolenia z życia. Niektórzy 

badacze uważają, że nawet centralnym (Lent, 2008). Badania wskazują, że zadowolenie 

z życia zawodowego jest silnie związane z dobrostanem (Joo, Lee, 2017). Potwierdzają 

to także inne prace, trzeba jednak mieć na względzie, że nieco odległe od nas kulturowo, 

bo pochodzące z Chile, wyniki wskazują na istotną rolę podstawowej potrzeby 

satysfakcji (ang. basic need satisfaction) w relacji satysfakcji z pracy i satysfakcji z 

życia. Włączenie potrzeby satysfakcji do analizy powoduje, że związek satysfakcji z 

pracy z satysfakcją z życia staje się nieistotny statystycznie (Unanue i in., 2017). Może 

to wskazywać na to, że niektórzy ludzie mają skłonność do poszukiwania satysfakcji, 

a więc korelacja między dwoma rodzajami satysfakcji jest pozorna. Jak wskazują wyżej 

przytoczone badania, satysfakcja z pracy jest ważnym składnikiem subiektywnego 

dobrostanu, dlatego też postanowiłem włączyć ten konstrukt do badania. Szczęśliwy 

pracownik to potencjalnie pracownik zaangażowany, a więc także utożsamiający się z 

organizacją i pozostający w firmie na lata (Bańka i in., 2002). Prawdopodobnie z 

takiego myślenia wyrastają badania dotyczące początkowo emocji związanych z pracą, 

a później satysfakcji z pracy. Już w 1932 roku Rex Hersey postanowił zaobserwować 

pracowników przy pracy i w życiu codziennym, by oceniać ich stan emocjonalny oraz 

jego wpływ na skuteczność zawodową. Pracownicy o pozytywnym nastroju 

produkowali przeciętnie 8% więcej, niż w trakcie przewagi negatywnych emocji 

(Hersey, 1932). Richard Hull i Arthur Kolstad (1943) dostrzegli, że na morale 

pojedynczych pracowników wpływają takie czynniki jak płaca, superwizja, warunki w 

miejscu pracy, godziny pracy, czy polityka personalna. Zwrócono także uwagę na to, 
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że wymienione materialne czynniki nie są wszystkim, co kształtuje postawę wobec 

pracy. Równie ważne jest psychologiczne zadowolenie, kształtowane przez bycie 

rozpoznawanym i szacunek wobec indywidualności pracownika. Herzberg (1968/2008) 

uważa nawet, że czynniki materialne, które nazywa czynnikami higieny, nie 

przyczyniają się do satysfakcji z pracy, lecz ich niesatysfakcjonujący poziom może 

prowadzić do niezadowolenia. Zadowolenie jest w tej koncepcji przeciwieństwem 

braku zadowolenia, a nie przeciwieństwem niezadowolenia. To motywatory sprawiają, 

że pracownicy odczuwają satysfakcję z wykonywanej pracy, a do nich Herzberg zalicza 

takie elementy pracy, które są związane z rozwojem, osiągnięciami, czy 

odpowiedzialnością. Edwin Locke (1969) usiłował stworzyć teoretyczne ramy dla 

badania satysfakcji z pracy. Zarzucał ówczesnym badaczom zestawianie różnych, 

często niewalidowanych miar, z wieloma zmiennymi, co w efekcie prowadziło w 

badaniach do mnogości istotnych wyników korelacyjnych, które nie były dostatecznie 

uzasadnione teoretycznie. Zaproponował własną, złożoną definicję, według której 

pracy nie można traktować jako jednej pojemnej kategorii, więc pomiar zadowolenia z 

niej powinien odbywać się poprzez ocenę wielu jej elementów i przypisanie im 

odpowiednich wag.  

Pomimo tego, że znaleźć można wiele tekstów, w których kwestia zadowolenia z 

pracy występuje, to wśród badaczy pojawia się bardzo różne jego rozumienie i różne 

oceny badań z nim związanych. Jedni twierdzą, że jest niewiele opracowań 

poświęconych wyłącznie satysfakcji z pracy, należałoby więc raczej zaniechać 

kolejnych badań z jej wykorzystaniem (Staw, 1984, s. 630-631, za: Büssing, Bissels, 

1998). Inni zwracają uwagę na nowatorstwo i istotność rozważań na ten temat (Cranny 

i in., 1992, p. 12, za: Büssing, Bissels, 1998). Podkreśla się, że w historii badań nad 

satysfakcją z życia, dominują operacjonalizacje skoncentrowane na afektywnym jej 

aspekcie oraz wykorzystujące narzędzia ateoretyczne (Bussing i in., 1999). Ze względu 

na ciągłe wkradanie się życia zawodowego w sferę prywatną oraz czas, który na 

czynności służbowe człowiek poświęca, opowiadam się raczej za poglądami 

dostrzegającymi doniosłość badań nad zadowoleniem z wykonywanych czynności 

zawodowych. Pomimo emocjonalnie nacechowanych definicji satysfakcji z pracy, 

które zakładają, że jest to: „przyjemny lub pozytywny stan wynikający z oceny czyjejś 

pracy lub doświadczenia w pracy” (Locke, 1976); „stopień w jakim ludzie lubią lub nie 

lubią swojej pracy” (Spector, 1997); lub „przyjemność i upodobanie do pracy, lub 
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poszczególnych jej części” (Lent, 2008), to wydaje się, że podobnie jak w rozważaniach 

dotyczących satysfakcji z życia, należy przyjąć, iż element kognitywny jest 

nierozłączny z funkcjonowaniem afektywnym. Dlatego należy rozpatrywać ocenę 

satysfakcji z pracy jako kombinację poznawczej oceny z dominującymi afektami 

podczas doświadczania pracy (Lent, 2008). Szczególnie silny nacisk na element 

poznawczy można znaleźć w ujęciu Zalewskiej (2003), które nawiązuje do podstaw 

oceny jakości życia przyjętych w kwestionariuszu SWLS. Autorka kładzie nacisk na 

świadomą i globalną ocenę pracy na podstawie wybranych przez siebie kryteriów. 

Właśnie poznawcze podejście do ewaluacji i subiektywny dobór kryteriów całościowej 

oceny wsparły wybór tej koncepcji do badań empirycznych w przedstawionej pracy.  

Satysfakcja z pracy jest konstruktem, który, jak się okazuje, związany jest przede 

wszystkim z cechami dyspozycyjnymi, a nie warunkami organizacyjnymi, lub te dwa 

wyjaśnienia mają równoznaczne znaczenie dla jej predykcji (Dormann, Zapf, 2001). 

Metaanaliza oparta na danych z 163 próbek badawczych uwzględniających cechy 

osobowości należące do „Wielkiej Piątki” wskazuje na to, że najsilniejszym jej 

predyktorem jest neurotyzm, który wiąże się z niższą satysfakcją z życia. Nieco 

słabszymi są sumienność i ekstrawersja, które korelują dodatnio z satysfakcją z pracy. 

Najsłabszym istotnym korelatem jest ugodowość (Judge i in., 2002). Warto skierować 

szczególną uwagę właśnie na neurotyzm i ekstrawersję, mając na względzie związek 

jednej z manifestacji psychopatii – zuchwałości, z tymi cechami osobowości, których 

siła skłania niektórych badaczy do rozważań na temat tego, czy zuchwałość nie jest 

konfiguracją osobowości z wysoką ekstrawersją i niskim neurotyzmem (Crego, 

Widiger, 2014). Pośrednio może to więc wskazywać na dodatni związek zuchwałości 

z satysfakcją z pracy. Przewidywania dotyczące związków z pozostałymi typami 

triarchicznej psychopatii można opierać na relacji satysfakcji z pracy z inteligencją 

emocjonalną, wszak psychopatia, a w szczególności jej manifestacje związane z 

empatią, negatywnie wiąże się z inteligencją emocjonalną traktowaną jako cecha 

(Copestake i in., 2013). Zdolność do rozpoznawania i rozumienia emocjonalnych 

procesów inter- oraz intrapersonalnych jest zaś dodatnio skorelowana z satysfakcją z 

pracy. Można więc przewidywać, że im wyższy poziom bezduszności i rozhamowania, 

czyli afektywnie nacechowanych manifestacji psychopatii, tym niższa satysfakcja z 

pracy. 
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Prężność psychiczna opisuje zdolność do stawiania czoła przeciwnościom, a więc 

innymi słowy umiejętność do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi (Connor, Davidson, 

2003). Jej wpływ na funkcjonowanie w miejscu pracy powinien być pozytywny – bez 

wątpienia sytuacje trudne przyczyniają się do obniżania satysfakcji z pracy. Jeżeli więc 

ktoś posiada wysoki poziom cechy, która sprawia, że owe sytuacje trudne są 

postrzegane raczej jako wyzwania, a tym samym nie wpływają negatywnie na odczucia 

związane z funkcjonowaniem w organizacji, to można przewidywać, że będzie się to 

wiązało z wyższym poziomem satysfakcji z pracy. Również literatura dostarcza tropów 

świadczących o potencjalnym związku prężności psychicznej z satysfakcją z pracy. 

Wprawdzie większość badań dotyczy zawodów pomocowych, lecz związki z 

satysfakcją są jednoznacznie dodatnie (Matos i in., 2010; Kašpárková i in., 2018). 

Między badaniami są jednak różnice w poziomie istotności i sile efektu, co może 

zależeć od zawodu wykonywanego przez osoby badane. W zawodach niezwiązanych 

tak mocno z empatią i obcowaniem z ludźmi w potrzebie, relacja ta może kształtować 

się nieco inaczej, choć wydaje się, że prężność psychiczna jest zmienną, która w 

pewnym stopniu może pozytywnie wpływać na poznawczą ocenę satysfakcji z pracy, 

chociażby ze względu na postrzeganie sytuacji trudnych jako zadań, którym trzeba 

stawić czoło. Częściowo potwierdzają to badania na polskim gruncie (Derbis, Jasiński, 

2018), w których również uzyskano umiarkowanie silny związek między satysfakcją z 

pracy a prężnością psychiczną. Badania przeprowadzono na grupie pracowników 

zagranicznych korporacji pracujących na terenie Polski. Czynności zawodowe 

wykonywane przez osoby badane zapewniały im dozę samodzielności, a może to być 

czynnik specyficzny, wpływający na relacje z innymi zmiennymi, tak jak np. praca w 

charakterze osoby pomagającej.  

Podobnie jak w kwestii ogólnej satysfakcji z życia, wpływ procesów 

globalizacyjnych na satysfakcję z pracy jest słabo zbadany. Operacjonalizacji 

pozwalających na zestawienie wpływu zmian cywilizacyjnych na jednostkę z innymi 

konstruktami psychologicznymi jest niewiele, a jedyny znany mi model, który daje tę 

możliwość (Derbis i in., 2018) nie był jeszcze używany w badaniach dotyczących 

zadowolenia z pracy. Jak wspomniano wcześniej, procesy globalizacyjne mogą 

wywoływać lęk związany z wykonywaną pracą (Tsakiri, 2010). W ciągu 8 lat (od 1989 

do 1997) wśród pracowników wzrosła siła związku między zabezpieczeniem posady, 

możliwością awansu, obciążeniem pracą, niebezpieczeństwem i wysiłkiem fizycznym 
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a satysfakcją z pracy (Westover, 2008). Jedyne elementy satysfakcji z pracy, które stały 

się mniej ważne na przestrzeni tych lat to płaca i autonomia. Choć dane, na których 

przeprowadzono analizy mogą być już nieco nieaktualne, to dobrze demonstrują trendy, 

które pojawiały się pod koniec XX wieku i być może trwają do dziś. W badaniach 

malezyjskich (Idris i in., 2011) posłużono się pytaniami dotyczącymi zmian w pracy, 

które potencjalnie mogą mieć związek ze zmianami globalizacyjnymi (np. o 

zwiększenie wymagań pracy ze względu na międzynarodową konkurencję). Okazało 

się, że mierzony w ten sposób poziom globalizacji koreluje dodatnio z wymaganiami 

psychologicznymi i emocjonalnymi, występowaniem konfliktu ról, cynizmem i 

zmęczeniem. Negatywny związek otrzymano zaś z satysfakcją z pracy i wsparciem 

otrzymywanym przez współpracowników. Z drugiej jednak strony, 

umiędzynarodowienie firm, nawet przy wzroście konkurencji i obowiązków 

spadających na jednego pracownika może wiązać się ze zwiększoną satysfakcją z pracy 

(Dluhosch, Horgos, 2019). Związek doświadczania globalizacji i satysfakcji z pracy nie 

jest więc wystarczająco zbadany, choć na pewno zachodzi. Być może w jego 

wyjaśnieniu pomocne okażą się zmienne osobowościowe i wielowymiarowe podejście 

do globalizacji. Istotne mogą być nie tylko cechy samej pracy, ale jednostkowa 

percepcja wpływu globalizacji, a także indywidualne predyspozycje do radzenia sobie 

z trudnościami, odczuwania lęku lub poszukiwania współzawodnictwa.  

Pracownicy zmotywowani są bardziej usatysfakcjonowani z wykonywanej przez 

siebie pracy (Igalens, Roussel, 1999). Okazuje się, że poziom motywacji zwiększa nie 

tylko globalną ocenę tejże satysfakcji, ale także jej bardziej szczegółowe komponenty 

– zadowolenie z podwyżek, dodatkowych świadczeń, elastyczności płac, a także 

porównań zarobków względem pracowników tej samej organizacji oraz pracowników 

innych firm. Ponadto, jeżeli uwzględni się motywację zewnętrzną i wewnętrzną, to 

satysfakcja z pracy istotnie koreluje wyłącznie z motywacją wewnętrzną. Co ciekawe, 

tak samo wyglądają zależności z satysfakcją z płacy (Stringer i in., 2011). Powstaje 

pytanie jak satysfakcja z pracy będzie się łączyć z motywacją osiągnięć? Podobieństwo 

teoretyczne wymiarów mistrzostwa i dążenia (Elliot, Murayama, 2008) do motywacji 

autonomicznej (Deci, Ryan, 1985) oraz ich wzajemne skorelowanie (Michou, i in., 

2014) wskazują na pozytywny związek tych motywów z satysfakcją z pracy. 

Pracownicy, którzy nie unikają wykonywania czynności zawodowych i są motywowani 

dążeniem do osiągnięcia jak najwyższego stopnia kompetencji mogą też doświadczać 
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stanu flow (Csikszentmihalyi, 1990, s. 43 – 66), pozytywnie wpływającego na odczucia 

płynące z pracy. Potwierdzają to także badania empiryczne. Cytowane wyżej wyniki w 

świetle modelu Elliota i Murayamy (2008) pozwalają przypuszczać, że satysfakcja z 

pracy będzie wiązała się przede wszystkim z motywem mistrzostwa oraz dążenia. 

Wartościową przesłankę tego przypuszczenia mogą stanowić badania zestawiające 

motywację osiągnięć z satysfakcją z pracy w odniesieniu do oczekiwań wobec niej oraz 

satysfakcją z własnej wydajności w pracy (Avery i in., 2015). Wskazują one na to, że 

właśnie motywy związane z dążeniem, czyli nastawienie na mistrzostwo i nastawienie 

na wyniki korelują dodatnio, a przy tym w sposób istotny statystycznie z 

wymienionymi wcześniej aspektami satysfakcji z pracy.  

Istnieją przesłanki świadczące o tym, że satysfakcja z pracy powinna być stanem 

pożądanym nie tylko przez pracowników, ale też i pracodawców. Herzberg, Mauser i 

Snyderman (1959) dostarczają dowodów na to, że poziom produktywności w pracy jest 

związany z morale. Wynik uzyskali jednak w sposób metodologicznie wątpliwy, tj. 

badani sami oceniali poziom wykonania zadań. Efekt ten jest jednak potwierdzony 

także w innych badaniach np. przeprowadzonych na nieakademickich pracownikach 

uczelni (Inuwa, 2016). Związek między satysfakcją z pracy a wydajnością występuje 

również wśród kadry zarządzającej (Ariza-Montes i in., 2018). Trudno jednak zakładać, 

że relacja między zadowoleniem z pracy a poziomem wykonania zadań służbowych ma 

charakter liniowy. Postulowano to już w latach 90., zwracając uwagę na rolę trudności 

zadania dla efektywności wykonania i poziomu zaangażowania w pracę (Locke, 

Latham, 1990; Locke, Latham, 2006). Im trudniejsze i bardziej odpowiedzialne zadanie, 

tym bardziej pracownikowi zależy na prawidłowym jego wykonaniu. By jednak 

pracownik dostrzegł istotę wykonywanych przez siebie czynności, niezbędne jest 

jeszcze, by ktoś regularnie informował go postępach. Co więcej, okazuje się, że 

postrzeganie czynności służbowych jako trudnych przyczynia się do zwiększania 

dobrostanu (Wiese, Freund, 2005). Quasi-eksperymentalne badania wskazują na to, że 

związek między zadowoleniem z pracy, a produktywnością może występować przede 

wszystkim wśród pracowników o wysokich umiejętnościach (Varca, James-Valutis, 

1993). Trudno wszak wyobrazić sobie powierzanie odpowiedzialnych zadań, 

pracownikom o niskich kompetencjach. Można więc wnioskować, że aby zadowoleni 

pracownicy byli także produktywni, należy zadbać również o to, żeby ich obowiązki 

były dostatecznie trudne aby wykorzystywały umiejętności. Usatysfakcjonowani 
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pracownicy rzadziej wykazują się intencją do zmiany miejsca zatrudnienia, chociaż co 

ciekawe, jeżeli satysfakcję z pracy rozdzieli się na aspekt poznawczy – ocenę 

ekonomicznych aspektów pracy, i afektywny – ewaluację psychologicznego stosunku 

wobec pracy, to ten pierwszy ma silniejszy negatywny wpływ na intencję odejścia z 

pracy (Huang i in., 2017). Efektywność pracy oraz większe prawdopodobieństwo 

pozostania pracownika w organizacji są dostatecznym powodem, by pracodawcy dbali 

o satysfakcję zatrudnionych, a badacze rozwijali wiedzę na temat jej determinantów. 

1.6. Jakość życia – podsumowanie 

Na podstawie powyższych rozważań, wyodrębniono argumenty teoretyczne oraz 

przesłanki empiryczne, przydatne dla formułowania własnych hipotez. Jakość życia, a 

dokładniej poczucie jakości życia czy też satysfakcja z niego, nie jest wyłącznie 

wynikiem sytuacji życiowej, lecz w dużej mierze jest uzależnione od trwałych 

dyspozycji psychologicznych (Headey, Wearing, 1992), czyli także awersyjnych cech 

osobowości oraz zdolności do adaptacji. Niezależnie od przyjętej orientacji 

teoretycznej, trzeba w budowaniu modeli jakości życia uwzględniać wpływ afektu na 

ocenę swojego zadowolenia z życia (Derbis, 2007). Jak jednak będzie wyglądała ta 

ewaluacja u osób z deficytami afektywnymi i niskim poziomem wglądu w siebie, np. u 

psychopatów? Prawdopodobnie będzie się różniła względem pozostałych osób w 

populacji. Również badanie empiryczne potwierdzają to przypuszczenie (Paulhus, 

Williams, 2002; Patrick i in., 2009). Istnieją jednak sprzeczności w raportowanych 

kierunkach relacji, dlatego na tym etapie można postawić ostrożną hipotezę o istnieniu 

związku między psychopatią a satysfakcją z życia. Rozstrzygnięcie szczegółowe 

wymagają głębszej analizy teoretycznej konstruktu psychopatii, którą przedstawię w 

dalszej części pracy. Satysfakcja z życia, choć wg niektórych badaczy oscyluje wokół 

stałego poziomu (Brickman, Campbell, 1971; Headey, Wearing, 1992), to może być 

modyfikowana w sposób trwały przez niektóre wydarzenia (Lucas, 2007). Pozwala to 

przewidywać, że cechy przyczyniające się do skutecznego przeciwstawiania się 

życiowym trudnościom np. radzenie sobie ze stresem, twardość, czy prężność 

psychiczna, wiążą się pozytywnie z satysfakcją z życia. Motywacja, w niektórych 

koncepcjach (Deci, Ryan, 1985) jest wręcz częścią dobrostanu. Podkreśla się 

szczególną rolę motywatorów zinternalizowanych, czyli takich, które ludzie uznają za 

istotne dla nich, oraz dążenia do osiągania mistrzostwa, czyli zwiększania kompetencji 

nie dla współzawodnictwa, a dla wewnętrznej satysfakcji (Méndez-Giménez, i in., 
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2017). Na tej podstawie, przewiduję, ze związek między satysfakcją z życia a 

poziomem motywacji autonomicznej lub motywów mistrzostwa jest dodatni. Badacze 

podkreślają rolę ujęcia kontekstu czasów w badaniach dobrostanu (Campbell, 1976). 

Scitovski (1992, s. 59-79) postuluje nawet, że żyjemy w okresie, w którym ludzie tak 

silnie dążą do komfortu, czy unikania nieprzyjemności, że zatracają umiejętność 

odczuwania zadowolenia. Istotnym tematem dyskusji o okresie, w którym żyjemy 

aktualnie są procesy globalizacyjne. Na podstawie wcześniejszych rozważań, 

dotyczących wpływu zjawisk związanych z epoką na dobrostan, można postawić 

hipotezę, że globalizacja tworząc warunki życia, tym samym wpływa na ich 

doświadczanie czyli także satysfakcję z życia. Na tym etapie analizy literatury, trudno 

jednak ustalić kierunek tej relacji. Można się również spodziewać, że nie będzie to 

związek liniowy, a pewne cechy osobowości mogą pośredniczyć w tej relacji. 

Większość znanych mi autorów, podkreśla istotną rolę satysfakcji z pracy dla poczucia 

jakości życia (Lent, 2008; Joo, Lee, 2017). W zgodzie z tym zapatrywaniem na relację 

między oboma konstruktami, w tej pracy traktuję satysfakcję z pracy jako bardzo 

istotny element satysfakcji z życia. Dlatego też, hipotezy dotyczące korelatów 

satysfakcji z życia powinny być w dużej mierze podobne do tych dotyczących 

zadowolenia z pracy. Globalizacja może być zjawiskiem, które mocniej wpływa na 

funkcjonowanie zawodowe niż inne procesy ekonomiczno-społeczne. Niepokój 

wywołany potrzebą konkurowania z pracownikami z całego świata (Tsakiri, 2010) a 

także większe wymagania stawiane w związku z tym przed człowiekiem (Idris i in., 

2011), przyczyniają się raczej do ogólnego obniżenia się satysfakcji z pracy. W 

dalszych rozdziałach przeanalizuję potencjalne moderatory tej relacji, bo pewne cechy 

– np. obniżony lęk, czy wysoka zdolność do radzenia sobie w sytuacjach stresowych, 

mogą wpływać albo na samo doświadczanie globalizacji, albo też na jego związek z 

satysfakcją z pracy. Dodatkowo, okazuje się, że zarówno wiek, jak i doświadczenie na 

aktualnym stanowisku wiąże się, ze zwiększoną stabilnością zadowolenia z pracy (Jeon, 

2015). Wskazuje to na potrzebę uwzględnienia w badaniu własnym korelatów 

satysfakcji z pracy oraz jej relacji z doświadczaniem globalizacji, również czynników 

związanych z doświadczeniem i stażem zawodowym, czy stanowiskiem pracy.  
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2. Psychopatia 

2.1. Psychopatia – rys historyczny 

Pojęcie psychopatii kojarzy się głównie z antyspołecznym zaburzeniem 

osobowości (APA, 2012), które charakteryzuje skłonność do zaspokajania własnych 

potrzeb w sposób kompulsywny oraz duże trudności w tworzeniu silnych relacji z 

innymi ludźmi. Jednakże utożsamianie psychopatii z kategorią diagnostyczną 

zaburzenia osobowości wydaje się nie całkiem trafane. Psychopatia jest bowiem 

fenomenem bardziej specyficznym i w populacji niewiele jest osób, które można 

zdiagnozować jako klinicznych psychopatów (Hare, 1999, 24-25). W odróżnieniu od 

zaburzenia dyssocjalnego, cechy psychopatyczne nie ograniczają się tylko do 

zachowań antyspołecznych i przestępczych. Psychopaci charakteryzują się także 

specyficznymi cechami osobowości. U większości przestępców można zdiagnozować 

występowanie antyspołecznego zaburzenia osobowości, jednak rzadziej da się 

scharakteryzować ich jako psychopatów (Hare, 1999, 24-25).  

Dominacja klinicznego postrzegania tego zjawiska jest związana z jego historią. 

Jako pierwszy terminu „psychopatia” użył prawdopodobnie Juliusz Koch (1891), który 

wiązał go z zaburzeniami dotyczącymi systemu moralnego (Pospiszyl, 2000, s. 14), 

jednak kategorie związane z tym, co dziś rozumiemy jako zachowania antyspołeczne 

pojawiały się już wcześniej, niektórzy twierdzą nawet, że pierwsze takie tropy można 

znaleźć u Teofrasta z Eresos, ucznia Arystotelesa żyjącego w III wieku p.n.e, i jego 

opisie typu „człowieka bez skrupułów” (Millon i in., 1998, s. 3). Później, już w 1801 

roku Filip Pinel opisał przypadek człowieka, który wprawdzie cechował się 

poczytalnością wystarczającą do zarządzania majątkiem, ale miał także skłonność do 

wzniecania awantur i zabijania zwierząt. Ostatecznie zdenerwowany na kobietę, która 

nie hamowała się w nieprzychylnych, wzbogaconych o wulgaryzmy komentarzach pod 

jego adresem zrzucił ją do studni (Pinel, 1801, s. 151-152). Pinel nazywał takie 

przypadki szaleństwem bez delirium (ang. mania without delirium), czyli skłonnością 

do zachowań cechujących się gwałtowną przemocą i impulsywnością, przy braku 

innych deficytów poznawczych. Inne antecedencje współczesnego rozumienia 

psychopatii również koncentrowały się na aspekcie moralnym. Tak jest w przypadku 

moralnej dezorganizacji (Rush, 1812, s. 357) i moralnego szaleństwa (Prichard, 1837, 

s. 26-27). Psychologicznej intuicji nie można odmówić także Fiodorowi 

Dostojewskiemu, który w „Biesach”, pierwszy raz wydanych w 1873 roku, umieścił 
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postać Nikołaja Stawrogina. Bohater ten w swej spowiedzi wymienia najgorsze rzeczy, 

które zrobił – przyczynienie się do śmierci młodej dziewczynki, czy kradzież pensji 

sąsiada (Dostojewski, 1984, 678–695). To co przykuwa jednak największą uwagę, to 

motywacja tych czynów. Stawrogin czerpał przyjemność z silnych emocji, niezależnie 

od ich walencji. Nie przejmował się możliwością wykrycia swoich złych działań. 

Wręcz celowo takie niebezpieczeństwo prowokował, po to tylko, by zwiększyć dawkę 

emocji. „Gdy wymierzano mi policzki (zdarzyło się to dwukrotnie w moim życiu), 

czułem to samo, mimo straszliwego gniewu. Wystarczy jednak zapanować nad 

gniewem, aby rozkosz przewyższała wszystko, co tylko upojnego można sobie 

wyobrazić” – pisał w swoim wyznaniu. Dostojewski zawarł w charakterystyce tego 

bohatera element, który badacze poruszali dopiero niemal cały wiek później – potrzebę 

stymulacji. Z rozważań na temat psychopatii zrodziło się pojęcie socjopatii – konstrukt 

pierwotnie szerszy, zawierający w sobie wszystkie zaburzenia objawiające się w 

relacjach społecznych (Partridge, 1930). Partridge starał się także usystematyzować 

dotychczasową wiedzę na temat psychopatycznego zaburzenia osobowości i zwracał 

uwagę na brak konsensusu w stosowaniu typologii oraz pojęć z nim związanych. 

Rewolucyjna okazała się praca Harvey’a Cleckley’a „The Mask of Sanity”, w której 

autor opisywał przypadki napotkane podczas swojej praktyki klinicznej (Cleckley, 

1941/1988), a w następnych wydaniach, wzbogacał treści na podstawie wiedzy 

poszerzonej o kolejnych pacjentów. Profil kliniczny psychopaty, który stworzył, w 

dużej mierze jest aktualny do dziś i jego echa pobrzmiewają także w nowszych 

koncepcjach. Wyróżnił 16 cech najtrafniej opisujących psychopatę, m.in.: urok 

osobisty i inteligencję, brak objawów innych psychopatologii, nierzetelność, ubogość 

emocjonalną, słabą umiejętność wglądu, niezdolność do uczenia się na podstawie 

doświadczeń (Cleckley, 1941/1988, s. 338-339). Cegiełkę do rozumienia psychopatii 

dołożył także Hans Eysenck (1957, s. 123-129), który w swoich badaniach dowiódł, że 

psychopaci są zdecydowanie ekstrawertyczni, ułatwia im to realizowanie swoich 

dyssocjalnych zachowań, a także prawdopodobnie w mnogich relacjach 

interpersonalnych realizują potrzebę wrażeń.  

Nie bez wpływu na rozwój pojęcia psychopatii, pozostaje Amerykańskie 

Towarzystwo Psychiatryczne (American Psychiatrist Society – APA), które, za 

pośrednictwem swoich podręczników diagnostycznych (Diagnostic and Statistical 

Manual – DSM), dawało bodziec do rozwoju wiedzy na temat zaburzeń 
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diagnostycznych, ale także konsolidacji rozważań różnych badaczy (Pospiszyl, 2000, 

s. 14-16). Uważa się (Crego, Widiger, 2015), że pierwotnie podstawy do definiowania 

zaburzenia przez APA stanowiło wspomniane wcześniej podejście Cleckleya (Cleckley, 

1941/1988). Pojęcie psychopatii i nozologia ewoluowały wraz z rozwojem psychologii 

oraz psychiatrii, dlatego dopiero w DSM-III (APA, 1980) pojawiły się specyficzne 

kryteria diagnostyczne dla zaburzeń psychicznych, a tym samym i dla antyspołecznego 

zaburzenia osobowości (antisocial personality disorder – ASPD). Wcześniej klinicyści 

musieli opierać się na ogólnych charakterystykach i prototypowych opisach 

przypadków (Crego, Widiger, 2015). Trzecia część podręcznika diagnostycznego 

opisuje antyspołeczne zaburzenie jako skłonność do naruszania praw innych, która 

pojawia się przed piętnastym rokiem życia i utrzymuje w dorosłości. U osób 

cierpiących na nie może występować dystres, depresja, brak tolerancji dla nudy i 

niemożność stworzenia ciepłych relacji z innymi ludźmi. W DSM-III ASPD objawiało 

się permanentnym kłamaniem, przygodnymi relacjami seksualnymi, brakiem zdolności 

do utrzymania pracy, nieumiejętnością wchodzenia w akceptowane społecznie role, czy 

agresją prowadzącą często do napaści (APA, 1980). 

W międzyczasie nad własną metodą pomiaru psychopatii rozpoczynał pracę 

Robert Hare. Zwrócił uwagę na to, że pomimo różnych podejść, niewiele jest danych 

dotyczących ich empirycznego związku, co sprawia, że porównywanie wyników z 

różnych badań jest niemożliwe lub może prowadzić do błędnych wniosków (Hare, 

1980). Przygotowane przez niego narzędzie Psychopathy Cheklist (PCL; Hare, 1980) 

oraz jego późniejsza wersja zrewidowana (PCL-R; Hare, 1991) dzieliły objawy 

psychopatii na behawioralne, czyli niestabilny oraz aspołeczny tryb życia, i 

osobowościowe – skłonność do kłamstwa i manipulacji, czy samolubność. PCL-R 

zostało zwalidowane na próbie nieklinicznej (Forth i in., 1996), co otworzyło badaczom 

drogę do badań cech psychopatycznych w nurcie korelacyjnym. Nieco inne podejście 

zaproponowali Scott Lilienfeld i Brian Andrews (1996), którzy także uważali, że brak 

konsensusu dotyczącego metod pomiaru psychopatii hamuje rozwój badań na jej temat. 

Zwracali uwagę na niskie korelacje między dotychczasowymi sposobami pomiarów, 

konstrukcję narzędzi głównie pod kątem osób osadzonych w zakładach karnych i 

niejasny związek między osobowościowym a behawioralnym podejściem do 

psychopatii. W celu zniwelowania tych problemów stworzyli metodą konfirmacyjną 

narzędzie do pomiaru osobowości psychopatycznej (Psychopathic Personality 
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Inventory – PPI) walidując je na studentach (Lilienfeld, Andrews, 1996). Posiłkując się 

centralnymi cechami związanymi z psychopatią, pochodzącymi z wcześniejszych 

koncepcji wyodrębnili 8 podskal: makiaweliczny egocentryzm (ang. machiavellian 

egocentrity), siła społeczna (ang. social potency), nieczułość (ang. coldheartedness), 

beztroska (ang. carefree nonplanfulness), nieustraszoność (ang. fearlessness), 

eksternalizacja win (ang. blame externalisation), impulsywny nonkonformizm (ang. 

impulsive noncomformity) i odporność na stres (ang. stress immunity). Autorzy 

zastrzegli, że nie można przyjmować ośmioczynnikowego rozwiązania za strukturę 

ostateczną, ponieważ lista wskaźników psychopatii może być dużo większa. Struktura 

przedstawiona w PPI traktuje psychopatię szeroko i ze względu na eklektyczność 

podskal pozwala zarówno na badania związane z różnicami indywidualnymi w 

fizjologii mózgu, jak i te w nurcie kwestionariuszowym.  

Także polska nauka wypracowała swoje własne poglądy na psychopatię. 

Szczególnie warto pochylić się nad koncepcjami dwóch badaczy Kazimierza 

Dąbrowskiego (1985) oraz Antoniego Kępińskiego (1992). Pierwsza z nich, wyrasta z 

teorii dezintegracji pozytywnej, lecz wpisuje się z łatwością w rozważania badaczy 

przedstawione wcześniej. Według Dąbrowskiego psychopatia (1985, s. 173-177) 

charakteryzuje się przede wszystkim sztywnością struktury psychicznej, w której cała 

energia i intelekt poświęcany jest konkretnym, wytyczonym najbardziej prymitywnymi 

popędami, celom jednostki. Psychopaci koncentrują się na sobie, choć posiadają niski 

wgląd w swoje własne życie psychiczne. Są raczej wrogo nastawieni wobec innych 

osób. Ze względu na tak specyficzną konglomerację cech mogą dobrze funkcjonować 

w życiu i cieszyć się opinią ludzi, którzy „dają sobie radę”, co według Dąbrowskiego 

sprawia, że często, obsadzani na istotnych stanowiskach, przyczyniają się do 

społecznych tragedii. Nie są zdolni do negatywnych uczuć wobec siebie – poczucia 

niższości, wstydu i winy. Nie posiadają empatii. W odróżnieniu od koncepcji 

Dąbrowskiego, psychopatia według Kępińskiego (1992) zupełnie różni się od tego, co 

można znaleźć w pracach zachodnich badaczy. Według niego psychopatia 

charakteryzuje się cierpieniem pacjenta przy jednoczesnym wywoływaniu cierpienia u 

innych – występuje u nich „kolec” psychopatyczny skierowany do wewnątrz i na 

zewnątrz. Co więcej, ów „kolec” pozostaje skostniały, czyli sprawia, że jednostka jest 

obojętna wobec potrzebnych do rozwoju cyklicznych procesów niszczenia i odbudowy 

(Kępiński, 1992, s. 13). Kępiński zwraca uwagę także na czas historyczny jako istotny 
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element definicji. Zwraca uwagę na to, że kiedyś zasady społeczne miały większe 

znaczenie, a tym samym wszelkie odchylenia od norm były łatwiej dostrzegalne. Z 

czasem zaś doszło do tego, że różnica między dziwacznością a normalnością coraz 

bardziej się zacierała. Dodatkowo, większe zagęszczenie sprawia, że powstała sieć 

powiązań, która może utrudniać rozwijanie się „psychopatycznych dziwaczności”, 

dlatego kwestia porównań do zachowań przeciętnych z biegiem czasu staje się mniej 

ważna. Psychopatyczne skłonności mają rozwijać się łatwiej w czasach spokojnych, 

lecz w okresach burzliwych ci którzy je rozwinęli stają się jednostkami dominującymi 

(Kępiński, 1992, s. 16-17). Czy współczesne czasy galopującej globalizacji są okresem 

burzliwym, w którym psychopaci radzą sobie najlepiej? Wyjątkowość tej koncepcji nie 

zamyka się jednak wyłącznie w tej, nieco poetyckiej jak na język nauki, metaforze 

„kolca” oraz uwzględnieniu kryterium historycznego. Osiąga swoją pełnie w 

klasyfikacji wielu psychopatii, które charakteryzuje w taki sposób: typ histeryczny – 

labilność emocjonalna, skłonność do zachowań grandilokwentnych i wchodzenia w 

różne role (Kępiński, 1992, s. 51-80); typ psychasteniczny – niespójność między ja 

idealnym i ja rzeczywistym, nieporadność w sytuacjach ekspozycji społecznej, ukryte 

marzenia o wielkości (Kępiński, 1992, s. 81-99); typ anankastyczny – rozbudowany 

system zakazów i nakazów, zachowania kompulsywne, zahamowania w ekspresji 

(Kępiński, 1992, s. 101-117); typ epileptoidalny – brak poczucia humoru, koncentracja 

na pojedynczych celach, skupienie na sukcesie (Kępiński, 1992, s. 119-125); typ 

impulsywny – oportunistyczny, konfliktowy, działający pod wpływem chwili (Kępiński, 

1992, s. 127-128); typ paranoidalny – nieufny, izolujący się, posługujący się 

kategoriami „ja vs. inni” (Kępiński, 1992, s. 129-151); typ sadystyczno-masochistyczny 

– zaburzenia w odczuwaniu przyjemności, skłonność do sprawiania innym przykrości, 

nieumiejętność odróżniania przyjemności od bólu (Kępiński, 1992, s. 153-159). Choć 

przedstawione definicje i modele opisujące psychopatię mają w dużej mierze wartość 

historyczną, to ich analiza pomaga zrozumieć kierunki badań nad psychopatią i różnice 

w jej operacjonalizacji. 

2.2. Psychopatia – współczesne ujęcia  

Prominentnym specjalistą diagnostyki psychopatii pozostał Robert Hare. Jego 

PCL-R wciąż pozostaje popularnym narzędziem i jest walidowane w kolejnych krajach 

(Zwets i in., 2015; Storey i in., 2016). Opis cech charakterystycznych psychopaty 

stworzony przez Hare’a (Hare, 1993, s. 34) jest więc wciąż aktualny i warto go 
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przytoczyć jako punkt wyjścia dla rozważań współczesnych. Według niego kluczowe 

charakterystyki psychopatów obejmują dwie sfery: emocjonalną, na którą składają się: 

powierzchowność i płytkość uczuć, egocentryzm, brak poczucia winy, brak empatii, 

skłonność do manipulacji oraz społeczną, w skład której wchodzą: impulsywność, 

niska kontrola zachowania, potrzeba ekscytacji, nieodpowiedzialność, wcześnie 

pojawiające się problemy behawioralne, dorosłe zachowania antyspołeczne.  

Ostatnia, piąta wersja podręcznika diagnostycznego DSM, podobnie jak 

poprzednia, nie traktuje psychopatii jako specyficznego zaburzenia, lecz raczej jako 

część ASPD (Antisocial personality disorder – antyspołeczne zaburzenie osobowości), 

które definiuje przede wszystkim jako występowanie braku poszanowania dla zasad 

oraz praw innych (APA, 2013). Osoby dotknięte tym zaburzeniem mogą regularnie 

postępować w sposób niezgodny z prawem, choć nie zawsze spotyka je za to kara. 

Eksponują brak szacunku dla uczuć innych poprzez napaści, niszczenie mienia, czy 

przemoc słowną, nie zajmuje ich także bezpieczeństwo osób z otoczenia, co może 

objawiać się ryzykownymi zachowaniami np. niebezpieczną jazdą samochodem. 

Stosują manipulację by osiągać osobiste korzyści. Podejmują decyzje pod wpływem 

chwili, przez co mają trudność z długofalowymi decyzjami – często zmieniają pracę, 

miejsce zamieszkania czy partnerów w związkach. Zaburzenie występuje częściej u 

mężczyzn (choć diagnoza u kobiet może być niedoszacowana ze względu na kryteria 

związane z agresją – u kobiet agresja przybiera często mniej bezpośrednie formy) oraz 

u osób zamieszkujących tereny zurbanizowane i o niskim statusie socjoekonomicznym.  

Ciekawy pogląd na psychopatię przytacza Simon Baron-Cohen (2015) w swojej 

„Teorii zła”. Uważa on, że podstawowym czynnikiem wywołującym cechy 

psychopatyczne, narcystyczne i borderline jest zerowy poziom empatii (Baron-Cohen, 

2015, s. 55-56). Osoby cierpiące na taki deficyt nie tylko nie są w stanie wyobrazić 

sobie punktu widzenia innej osoby, ale także nie potrafią zahamowywać swoich działań 

i są zawsze przekonane o własnej racji. Nie musi wiązać się to z popełnianiem czynów 

zakazanych, za to czasem prowadzi do samotności i braku zrozumienia przez innych. 

Baron-Cohen (2015, s. 71-89) podkreśla istotę braku empatii w psychopatii i określa 

osoby posiadające psychopatyczne cechy jako „zero-negatywne typu P”. Określenie to 

pochodzi z klasyfikacji zaburzeń wynikających z deficytu empatii (Baron-Cohen, 2015, 

55-116). Pierwszy człon „zero” oznacza empatię na tak niskim poziomie, że 

niemożliwe jest współodczuwanie z innymi i doświadczenie poczucia winy. 
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„Negatywność” oznacza, że ów wyjątkowo niski poziom empatii prowadzi do 

wyłącznie awersyjnych cech. Baron-Cohen uważa, że istnieją sytuacje, w których 

zerowy poziom empatii powoduje takie funkcjonowanie umysłu, w którym możliwe 

jest wytworzenie kodeksu moralnego, a dodatkowo przyczynia się jeszcze do 

specyficznego przetwarzania informacji – myślenia autystycznego. Litera znajdująca 

się na końcu ma symbolizować typ zaburzenia, przykładowo: osoby zero-negatywne 

typu B – borderline; osoby zero-negatywne typu N – narcyzm; osoby zero-negatywne 

typu P – psychopatia. Dla ludzi, których Baron-Cohen klasyfikuje jako zero-pozytywne 

taki podział nie istnieje, gdyż według niego ta grupa ludzi cierpi na zaburzenia ze 

spektrum autyzmu. Szczególnie oryginalne jest w „Teorii zła” uzależnienie 

występowania zaburzeń w empatii niemal wyłącznie od fizjologii mózgu. Według 

Barona-Cohena nawet taki czynnik jak stres we wczesnym dzieciństwie, przyczynia się 

do problemów nie w sposób psychologiczny, lecz poprzez nadprodukcję 

adrenokortykotropiny do nadnerczy (ACTH), które pod jej wpływem uwalniają 

kortyzol, mogący uszkodzić hipokamp i ciało migdałowate – części mózgu związane z 

kontrolą reakcji „uciekaj albo walcz” (Baron-Cohen, 2015, s. 87-89). Badacz zwraca 

uwagę także na rolę dziedziczności w skłonnościach psychopatycznych, a spośród 

wymienionych przez niego genów związanych z agresją, rozpoznawaniem emocji, czy 

inteligencją emocjonalną, szczególnie interesujące są spostrzeżenia dotyczące genu 

MAOA (Baron-Cohen, 2015, 122-123). Okazuje się, że wyłączenie tego genu u myszy 

zmniejsza zdolność metabolizmu dopaminy, epinefryny i serotoniny (Shih i in., 1999), 

czyli hormonów związanych m.in. z zachowaniami agresywnymi. Powiązanie genu z 

impulsywnością potwierdzają także badania (Brunner i in., 1993). Według niektórych 

przekazów gen ten występował wyjątkowo często wśród przedstawicieli wędrownej i 

wojowniczej kultury Maorysów (Lea, Chambers, 2007), stąd potencjalny wniosek 

mówiący o tym, że jest to „gen wojowników”, który premiuje w sytuacji silnej presji 

środowiska. Jak się jednak okazuje, badania wskazują, że Maorysi nie wyróżniają się 

na tle innych narodowości pod względem występowania MAOA (Lea, Chambers, 

2007). Kwestia „wojowniczego genu” stała się kontrowersyjna i wielu naukowców 

dostrzegało, że tak naprawdę brak jest naukowych podstaw, by podejmować ją 

poważnie (Perbal, 2013). Co więcej, niektóre badania wskazują na związek genu z: 

zaburzeniami panicznymi (Deckert i in., 1999), depresyjnością i skłonnościami 

suicydalnymi (Bernet i in., 2007) czy podwyższonym lękiem (Chen i in., 2004), czyli 

cechami, które nie sprzyjają w prowadzeniu życia wojownika. Baron-Cohen (2015, s. 
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122-123) nie tylko nie bierze pod uwagę metodologicznych niedoskonałości tych 

wyników, ale także jest niezbyt dokładny w stosowaniu przypisów7. Sama koncepcja 

występowania w społeczeństwie grupy osób bardziej skłonnych do podejmowania 

ryzyka oraz agresji pozostaje jednak interesująca, zwłaszcza w kontekście 

ewolucjonizmu. Skłonności psychopatyczne mogły premiować jednostki w sytuacji 

walki ze środowiskiem (Silva i in., 2015), wciąż mogą więc przynosić wymierne 

korzyści. Część ewolucjonistów zgadza się z takim stanowiskiem i zastanawia się, czy 

zbiór psychopatycznych cech to zaburzenie, czy może genotyp, który skutecznie 

zapewnia sobie przetrwanie od lat (Meloy i in., 2018). Jeżeli prawdziwa jest teza o 

adaptacyjnej funkcji psychopatii, to uzasadnione jest pytanie o społeczną przestrzeń 

zachowań drapieżniczych czy terytorialnych. Być może dawna walka o lepsze 

schronienie dzisiaj zastępowana jest pięciem się po szczeblach kariery, a eliminowanie 

zagrażających grup maczugą, usuwaniem konkurencji metodami psychologicznymi. 

Istnieje prawdopodobieństwo, że lęk przed globalizacją i postępującymi, 

permanentnymi zmianami, jest specyficznym sygnałem do walki ze środowiskiem, a 

więc pewne konfiguracje cech mogą być mniej lub bardziej skuteczne w niwelowaniu 

negatywnych skutków tego zagrożenia. 

Na odróżnienie ludzi cierpiących na zaburzenia osobowości, od ludzi 

charakteryzujących się w pewnym stopniu cechami psychopatycznymi, pozwala 

koncepcja psychopatii nieklinicznej, nazywanej także wtórną lub subkliniczną 

(LeBreton i in., 2006). Różnica między zaburzeniem a wariantem normalności nie jest 

jakościowa, a ilościowa, to znaczy, że schematy poznawcze i behawioralne pozostają 

podobne, ale różni je sposób realizacji (Gustafson, Ritzer, 1995). Przykładowo, 

psychopaci kliniczni niejednokrotnie wykorzystywali w utarczkach nóż lub broń palną, 

a psychopaci niekliniczni niemal nigdy, chociaż zdarzało im się brać udział w bójkach, 

w których wykorzystywali raczej własne pięści (Gustafson, Ritzer, 1995). Problemy 

osobowościowe psychopatów zwykle nie pozwalają im na dłuższą metę funkcjonować 

w społeczeństwie bez konfliktu z prawem. Często trafiają więc do ośrodków 

zamkniętych lub zakładów karnych. Psychopaci niekliniczni radzą sobie lepiej w 

codziennym funkcjonowaniu, potrafią utrzymywać akceptowalny poziom ocen w 

 
7 Na końcu akapitu dotyczącego działania MAOA oraz kultury maorytańskich wojowników (Baron-

Cohen, 2015, s. 122-123) cytuje tylko dwa artykuły, w których nie pojawia się żadna informacja na temat 

przytaczanej różnicy kulturowej. 
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szkole i na studiach oraz pracować w jednym miejscu przez jakiś czas. Nie omijają ich 

jednak problemy w funkcjonowaniu. Wchodzą w związki płytkie, często jednostronne 

i psychologicznie wyniszczające (LeBreton i in., 2006). To co odróżnia psychopatów 

zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie, od tych, którzy popełniają 

wykroczenia, może zawierać się w czynnikach chroniących przed stosowaniem 

jawnych zachowań antyspołecznych. Niektórzy badacze twierdzą nawet, że badania 

różnic między psychopatami klinicznymi a nieklinicznymi, mogą pozwolić na 

wyodrębnienie tych hamujących cech (Hall, Benning, 2006). 

Stosunkowo dużo badań związanych z psychopatią rozumianą jako cecha 

występująca w populacji przeciętnej, wiąże się z Ciemną Triadą. Jest to konstrukt, na 

który składają się 3 zmienne – narcyzm, makiawelizm i właśnie psychopatia (Paulhus, 

Williams, 2002). Ciemna Triada cieszy się nieustającą popularnością wśród badaczy, a 

ilość publikowanych artykułów z nią związanych rosła przynajmniej do końca 2018 

roku (Dinić, Jevremov, 2019). Delroy Paulhus i Kevin Williams (2002) próbowali 

dowieść, że cechy składające się na triadę w normalnej populacji stanowią tak 

naprawdę jedno. Wyniki badań wskazywały jednak na przeciętne wartości korelacji 

między nimi, przypuszczenie okazało się więc mylne, a wielu badaczy zwraca uwagę 

na to, że wartość badań z Ciemną Triadą w roli zmiennej jest uzależniona od tego, czy 

specyfika każdej ze zmiennych będzie brana pod uwagę (Sleep i in., 2017). Pojawiają 

się głosy sugerujące, że lepszym rozwiązaniem może być Ciemna Diada, czyli 

psychopatia i makiawelizm (Egan i in., 2014), lub Ciemna Tetrada, do psychopatii, 

makiawelizmu i narcyzmu, dołączająca jeszcze czwarty komponent – sadyzm 

(Fernández del Río i in., 2020). Paulhus i Williams (2002) w swoich badaniach 

traktowali psychopatię w sposób analogiczny do Roberta Hare’a, a w pierwszym 

artykule zastosowali jego narzędzie oparte na PCL-R – Self-report psychopathy scale-

III (Williams i in., 2003). Później, w tworzeniu własnego narzędzia do pomiaru 

Ciemnej Triady, a tym samym i psychopatii, posiłkowali się także poglądami Cleckleya 

(1941, tłum. 1988), definicją psychopatii subklinicznej (LeBreton i in., 2006; Hall, 

Benning, 2006) oraz wzbogacili pytania o silny komponent impulsywności, który miał 

odróżniać psychopatię od makiawelizmu (Jones, Paulhus, 2014).  

Związki psychopatii z innymi zmiennymi można także przewidywać za 

pośrednictwem podobnych konstruktów psychologicznych, które pokrywają się 

zakresowo. Pierwszą z nich jest „mroczny rdzeń osobowości” (ang. the dark core of 
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personality), nazywany także czynnikiem osobowości D (Moshagen i in., 2018). 

Koncepcja ta jest odpowiedzią na rosnącą popularność badań cech awersyjnych, a 

definicja jest prosta i dosyć dobrze unifikuje dokonania badawcze w tym nurcie – 

„ciemne cechy osobowości są specyficzną manifestacją ogólnej podstawowej tendencji, 

którą nazywamy mrocznym rdzeniem osobowości” (Moshagen i in., 2018). Czynnik D 

można scharakteryzować jako skłonność do maksymalizowania swoich zysków, nawet 

jeżeli towarzyszy temu krzywda innych osób. Osoby o wysokim czynniku D tworzą też 

zespół poglądów usprawiedliwiających swoje zachowania. Kolejnym istotnym dla tej 

pracy konstruktem jest model osobowości HEXACO. W drugiej połowie XX w. wielu 

badaczy próbowało rozwiązać problem struktury ludzkiej osobowości. Czynnik D 

wyjaśnia 30% wariancji psychopatii (Moshagen i in., 2018). Wydaje się, że za 

konsensus uznano powszechnie rozwiązanie pięcioczynnikowe (Goldberg, 1990), 

zawierające cechy: ekstrawersję (lub surgencję), ugodowość, sumienność, stabilność 

emocjonalną i inteligencję (lub kreatywność), która za sprawą Costy i McCrea (1992) 

później przeobraził się w otwartość na doświadczenia Mimo to, grupa badaczy 

postanowiła przy pomocy analizy psycholeksykalnej wyodrębnić czynniki 

powtarzające się w opisach osobowości (Ashton i in., 2004). Jak się okazało, badania 

przeprowadzone w Holandii, Francji, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Korei i Polsce 

dostarczyły wyników, wskazujących na to, że być może lepiej opisuje ludzką 

osobowość model sześcioczynnikowy. Pięć uzyskanych czynników jest analogicznych 

do tych z klasycznej „Wielkiej Piątki”. Interesujący jest jednak szósty z nich: 

uczciwość-pokora (ang. honesty-humility). Zawiera silny komponent etyczny, a na jego 

wyodrębnienie wskazywały takie przymiotniki jak: solidność, szczerość, brak 

chciwości oraz brak chytrości (Ashton i in., 2004). Okazuje się, że ten wymiar 

osobowości koreluje wyraźnie ujemnie z psychopatią (Lee, Ashton, 2005; De Vries, 

van Kampen, 2010). 

2.3. Triarchiczny model psychopatii 

Różnice między współczesnymi definicjami i pomiarami nieklinicznej psychopatii 

nadal istnieją, i choć wydaje się, że ogólny zestaw cech charakteryzujących osobowość 

psychopatyczną jest już dobrze opisany, to poszczególne koncepcje kładą nacisk na 

różne aspekty – Hare (1993) koncentruje się na zaburzeniach zachowania, Baron-

Cohen (2015) ogranicza się właściwie do deficytu empatii, a DSM-V (2013) podkreśla 

rolę historii problemów behawioralnych w okresie poprzedzającym dorosłość. Te 
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drobne przeniesienia akcentów, na pierwszy rzut oka nie mają dużego znaczenia, 

jednak dosyć mocno rozmywają naukową precyzję i utrudniają konsolidację danych. Z 

podobnych rozważań wyrasta triarchiczny model psychopatii Christophera Patricka, 

Dona Fowlesa i Roberta Kruegera (2009). Badacze przeanalizowali historyczne 

koncepcje psychopatii, by na tej podstawie wyodrębnić trzy powtarzające się wątki, 

które dla ułatwienia nazwali: rozhamowaniem (ang. disinhibition), zuchwałością (ang. 

boldness) i bezdusznością (ang. meaness). W założeniach, te trzy konstrukty mają być 

ze sobą częściowo powiązane i zawierać wspólny rdzeń, lecz stanowią oddzielne i 

jakościowo różne manifestacje psychopatii. Rozhamowanie jest formą impulsywności, 

charakteryzuje je brak zdolności do snucia dalekosiężnych planów i zdolności do 

przewidywania konsekwencji działań. Cecha ta wiąże się z poszukiwaniem 

natychmiastowej gratyfikacji oraz niezdolnością do powściągania antyspołecznych 

zachowań. Zuchwałość oznacza podwyższoną zdolność do zachowania pełnej 

koncentracji w sytuacjach stresowych. Osoby charakteryzujące się tą cechą potrafią 

dobrze znosić sytuacje zagrażające oraz pozostawać wysoko efektywne i pewne siebie 

pomimo presji sytuacyjnej. Niektórzy badacze uważają, że zuchwałość nie jest 

wariantem psychopatii, ponieważ słabo lub wcale nie koreluje z innymi jej 

wskaźnikami, a badania wskazują na to, że może być to tylko wariantem osobowości o 

niskim poziomie neurotyzmu i wysokim ekstrawersji (Crego, Widiger, 2014). 

Bezduszność jest formą psychopatii związaną z deficytem empatii. Objawia się 

niezdolnością do tworzenia silnych i zdrowych relacji społecznych i okrucieństwem. 

Cecha ta wiąże się z wybuchowością i intensywnym poszukiwaniem podniet (Patrick i 

in., 2009). Ze względu na to, że triarchiczne rozumienie psychopatii obejmuje 

najszerszy zakres znaczeniowy zjawiska spośród znanych mi modeli, a wyodrębnione 

manifestacje dobrze oddają historyczne nurty rozważań, postanowiłem wykorzystać tę 

koncepcję w dalszych rozważaniach dotyczących psychopatii. 

Badania empiryczne wskazują na wyraźne związki różnych form psychopatii z 

tradycyjnym cechami osobowości, które ułatwiają stworzenie obrazu trzech jej 

objawów zawartych w triarchicznym modelu (TriP) oraz uwypuklają różnice między 

nimi. Wśród studentów znaleziono istotne statystycznie powiązania z podskalami 

NEO-FFI (Costa, McCrae, 1992; Blagov i in., 2016). Zuchwałość, zgodnie z opinią 

Crego i Widigera (2014) dosyć silnie dodatnio koreluje z ekstrawersją i ujemnie z 

neurotyzmem. Rozhamowanie ujemnie koreluje z ugodowością i sumiennością, zaś 
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bezduszność również ujemnie wiąże się z ugodowością, sumiennością oraz otwartością. 

Nieco bardziej zaskakująco wyglądają związki TriP ze skalami dystresu. Okazuje się, 

że tylko zuchwałość wchodzi z nimi w istotne relacje – ujemnie wiąże się z dystresem 

w ogóle, depresją, obniżoną samooceną oraz obniżonym dobrostanem (Blagov i in., 

2016). Jak jednak różne manifestacje psychopatii wpływają na satysfakcję z życia? 

Podane wyniki wskazują na to, że prawdopodobnie właśnie zuchwałość będzie 

manifestacją psychopatii, wiążącą się z doświadczaniem globalizacji, prężnością 

psychiczną i dobrostanem. Na tej podstawie, przewiduję, że wysokie wyniki mogą 

przyczyniać się do wysokiego poziomu odczuwanej satysfakcji z życia, a dodatkowo, 

poprzez motywację osiągnięć może prowadzić do odczuwania satysfakcji z pracy. 

Bardzo prawdopodobne, że pracowników śmiałych, zmotywowanych, dobrze 

radzących sobie ze stresem, dla których praca nie jest źródłem problemów, tylko polem 

do wykazania się, może cechować także wysoka satysfakcja z życia i pracy. Nie można 

jednak wykluczyć, że bezduszność i rozhamowanie, w warunkach wysokiej prężności 

psychicznej, przyczynią się do wysokiej satysfakcji z życia i pracy lub, że motywacja 

osiągnąć będzie pośredniczyła w związku tych dwóch manifestacji psychopatii z 

satysfakcją z życia. Zasugerowane związki przedstawiam wprost w rozdziale 6.2. 

Pytania i hipotezy badawcze. Wśród innych osobowościowych korelatów TriP znajdują 

się także zmienne wchodzące w skład MPQ (Multidimensional Personality 

Questionnaire; Tellegen, 2011). Zuchwałość wiąże się dodatnio z potencjałem 

społecznym, dobrostanem i dążeniem do osiągnięć, ujemnie zaś z reakcjami 

stresowymi i unikaniem nieprzyjemności. Bezduszność koreluje dodatnio z agresją i 

alienacją, a ujemnie wiąże się z unikaniem nieprzyjemności, bliskością społeczną i 

kontrolą. Istotne dodatnie korelacje dla rozhamowania uzyskano dla reakcji stresowych, 

agresji i alienacji, a ujemną dla kontroli (Drislane i in., 2014). Przedstawione wyniki 

obrazują różnicę, która zarysowuje się między zuchwałością, a bezdusznością i 

rozhamowaniem. „Zuchwali” psychopaci potrafią funkcjonować wśród ludzi i 

hamować skłonności do zachowań antyspołecznych. Dodatkowo niski lęk pozwala im 

reagować w sposób pozbawiony emocji, a także nie stosować strategii unikowych. 

Najistotniejszy w kontekście tej pracy jest związek zuchwałości z dążeniem do 

osiągnięć. Niestety, to badanie również zostało przeprowadzone na studentach, dlatego 

możliwość ich ekstrapolacji na środowisko pracownicze są ograniczone. Badania 

przeprowadzone wśród osób pracujących potwierdzają adaptacyjną rolę zuchwałości w 

funkcjonowaniu w miejscu zatrudnienia. Wśród menadżerów zuchwałość wiąże się 
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dodatnio z dobrostanem, zaangażowaniem i wydajnością, a ujemnie z wypaleniem. 

Bezduszność i rozhamowanie korelują dodatnio z wypaleniem, a ujemnie i słabo z 

dobrostanem, zaangażowaniem i wydajnością. Co ciekawe, w drugim badaniu 

poproszono pracowników o ocenę swoich menadżerów (badania nie były powiązane 

grupą osób badanych) pod względem tych samych cech. Okazało się, że były one 

analogiczne pod względem istotności i kierunku, współczynniki korelacji były jednak 

nieco niższe. Autorzy podkreślają, że może to zmieniać nasz pogląd na kwestię silnego 

wpływu psychopatycznych liderów na funkcjonowanie pracowników oraz, że być 

może warto poświęcić więcej uwagi problemom indywidualnym wśród menadżerów 

(Sutton i in., 2020). W przedstawionej pracy postanowiono nie koncentrować się na 

indywidualnych problemach związanych z psychopatią u menadżerów, lecz badać jej 

wpływ na funkcjonowanie w pracy pracowników niezależnie od przynależności do 

kadry zarządzającej. Nie wszystkie badania uwzględniają wyłącznie adaptacyjną rolę 

zuchwałości w środowisku pracy. Jak się okazało, ta manifestacja psychopatii wiąże 

się dodatnio ze stosowaniem twardych taktyk8, a ujemnie z podejmowaniem decyzji na 

podstawie etyki. Oprócz tego, wykryto dodatnią korelację ze stosowaniem miękkich 

taktyk, adaptacyjnym przywództwem oraz zdolnością do współpracy z zespołem i 

negatywną z pasywnym przywództwem. Dla porównania, w tym samym badaniu 

bezduszność wiąże się dodatnio z zachowaniami kontrproduktywnymi, stosowaniem 

twardych i miękkich taktyk oraz pasywnym przywództwem, a ujemnie z etycznym 

podejmowaniem decyzji, adaptacyjnym przywództwem i kreatywnością. 

Rozhamowanie koreluje w niemal identyczny sposób co bezduszność ze zmiennymi 

wykorzystanymi w badaniu, z tą różnicą, że dodatkowo wiąże się ujemnie ze zdolnością 

do współpracy w zespole (Neo i in., 2018). Cytowane wyżej prace wskazujące na różne 

związki poszczególnych manifestacji triarchicznej psychopatii z cechami osobowości i 

różnymi wskaźnikami jakości życia tudzież funkcjonowania w pracy, sugerują, że 

warto stawiać oddzielne problemy i hipotezy badawcze dla zuchwałości, bezduszności 

i rozhamowania. 

 
8 Twarde taktyki, to strategie w dążeniu do osiągania swoich celów, przy pomocy szeroko rozumianej 

siły. Miękkie taktyki polegają zaś na przekonaniu drugiej osoby, że pożądane zachowanie leży także w 

jego interesie (Jonason, Slomski, Partyka, 2012). 



48 
 

2.4. Psychopatia – związki z wybranymi zmiennymi  

Ze względu na bliski teoretyczny związek triarchicznej psychopatii z innymi jej 

konceptualizacjami, postanowiłem także przywołać wyniki badań związanych z innymi 

modelami, w celu postawienia uzasadnionych problemów i hipotez. W jednym z badań, 

w którym wykorzystano kwestionariusz Levensona (Levenson’s Self-Report 

Psychopathy Scale – LSRP; Levenson i inni, 1995) oparty na PCL-R (Hare, 1980), 

mierzono związki psychopatii z wartościami i rodzajami motywacji. W sferze wartości 

psychopatia współwystępuje z siłą, osiągnięciami, hedonizmem i potrzebą stymulacji. 

Odwrotny związek osiągnięto dla uniwersalizmu, życzliwości, tradycji, konformizmu i 

bezpieczeństwa. Korelacje ze skalą aspiracji wskazują na to, że psychopatia łączy się 

przede wszystkim z zewnętrznymi wskaźnikami sukcesu – wizerunkiem, popularnością 

tudzież sukcesem finansowym. Motywy wewnętrzne okazały się być w większości 

ujemnymi korelatami, istotne statystycznie były związki z poczuciem przynależności i 

społecznością. Dodatkowo wykryto ujemne związki z duchowością i dążeniem do 

oszczędzania (Glenn i in., 2017). Psychopatia rozumiana jako część Ciemnej Triady, 

jest związana z zachowaniami kontrproduktywnymi oraz bullyingiem (Baka, 2019) w 

pracy, nie pozostaje więc bez wpływu na zachowania w organizacji. Nie jest 

zaskoczeniem, że psychopaci raczej nie koncentrują się na wartościach 

transcendentnych oraz związanych z poczuciem przynależności do jakiejś grupy 

społecznej. Przedstawione wyniki w dosyć wyraźny sposób sugerują, że główne 

motywatory tych osób znajdują się poza ich psychiką, na co wskazuje koncentracja na 

wizerunku, kwestiach materialnych i spełnianiu hedonistycznych zachcianek. Choć 

badanie nie wskazuje wprost na związki z wewnętrzną i zewnętrzną motywacją, to 

biorąc pod uwagę zestaw motywów i ich powiązanie merytoryczne, można 

wnioskować w świetle koncepcji motywacji (np. Elliot, McGregor, 2001), 

przedstawionych w rozdziale 4 tej pracy, że psychopaci raczej oceniają swoje 

osiągnięcia rozważając jak one wyglądają w oczach innych, aniżeli koncentrując się na 

własnej doskonałości i porównaniach do swoich poprzednich dokonań. Poklask 

otoczenia stanowi więc dla nich główną gratyfikację. 

Psychopatia, choć w dużej mierze związana z deficytem lęku i odpornością na sytuacje 

stresowe, nie musi wiązać się z psychologicznymi konstruktami, które starają się 

charakteryzować zdolność jednostki do przezwyciężania trudności. Psychopatia w 

ujęciu Ciemnej Triady wiąże się ujemnie z psychiczną prężnością. Co więcej, okazuje 
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się, że występuje ujemny związek między psychopatią a zrównoważoną 

przedsiębiorczą orientacją (ang. sustainable enterpreneurial orientation), który to jest 

przez prężność psychiczną osłabiany (Wu i in., 2019). Mediacyjna rola prężności 

psychicznej w relacji psychopatii z jej negatywnymi manifestacjami została także 

dostrzeżona w badaniach nad zachowaniami antyspołecznymi. Okazuje się, że 

prężność psychiczna osłabia związek psychopatii ze skłonnością do czynności 

społecznie nieakceptowanych (Baglole, 2019). Także twardość w badaniach 

dotyczących relacji lęku i psychopatii w warunkach więziennych okazała się istotnym 

mediatorem osłabiającym tę relację (Sandvik i in., 2015). Zestawienie cech z 

pogranicza zaburzenia antyspołecznego z cechami postrzeganymi pozytywnie jest w 

psychologii dosyć rzadkie, jednak istnieją badania wskazujące na to, że mogą one 

stanowić czynnik buforujący w relacji z negatywnymi ich manifestacjami. 

2.5. Psychopatia – podsumowanie 

Różnice między postulowanymi przez badaczy podejściami do psychopatii są na 

tyle duże, że należy formułować dla nich oddzielne hipotezy. Triarchiczny model 

podkreśla specyfikę różnych manifestacji, a jednocześnie przyjmuje szeroką definicję 

psychopatii (Patrick i in., 2009), przez co wydaje się najbardziej płodnym 

heurystycznie spośród przedstawionych podejść. Zuchwałość, wymiar najbardziej 

kontrowersyjny, bo empirycznie tak silnie związany z niską neurotyczności i wysoką 

ekstrawersją, że postuluje się, że to wariant przeciętnej osobowości (Crego, Widiger, 

2014), może być manifestacją psychopatii wywołującą najmniejsze szkody w 

społecznym funkcjonowaniu jednostki. Już same osobowościowe korelaty zuchwałości 

pozwalają przewidywać pozytywny związek zuchwałości z dobrostanem, mając na 

względzie, że wysoka ekstrawersja i niska neurotyczność są dobrymi predyktorami 

zadowolenia z życia (Headey, Wearing, 1992). Powyższe cechy, wraz z wynikami 

badań nad menadżerami, które raportują dodatnie związki zuchwałości z 

zaangażowaniem w pracę i dobrostanem (Sutton i in., 2020), wskazują na dodatni 

związek również z satysfakcją z pracy. Dodatkowo, definicja podkreślająca zdolność 

do podtrzymywania dobrego poziomu funkcjonowania, nawet w sytuacjach trudnych 

oraz niski poziom lęku (Patrick i in., 2009) pozwala na stawianie dalszych hipotez. 

Osoby o wysokim poziomie zuchwałości są także prawdopodobnie ludźmi o wysokiej 

prężności psychicznej, o czym świadczy zdolność do radzenia sobie nawet w okresach 

kryzysu; jeżeli zaś przyjmiemy, że doświadczanie procesów globalizacyjnych może 
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być stresujące i wywoływać poczucie zagrożenia, to poziom zuchwałości będzie wiązał 

się z nim ujemnie.  

Rozhamowanie to wymiar, którego najważniejszym elementem jest impulsywność 

i dążenie do jak najszybszego otrzymania gratyfikacji (Patrick i in., 2009). Niezdolność 

do kontroli nad własnym zachowaniem oraz badania wykazujące korelację z alienacją 

oraz stresem (Drislane i in., 2014) wskazują na negatywny związek rozhamowania z 

satysfakcją z życia i pracy. Związek z reakcjami stresowymi (Drislane i in., 2014) 

sugeruje niezdolność do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, a więc pozwala na 

postawienie hipotezy o niskiej prężności psychicznej osób rozhamowanych. Procesy 

globalizacyjne, mogą wymuszać na ludziach spoglądanie na siebie jako człowieka i 

pracownika w szerszym kontekście, a odnalezienie odpowiedniego miejsca dla siebie i 

dotarcie do niego (w sensie fizycznym i psychologicznym), wymaga zdolności 

planowania oraz przewidywania konsekwencji swoich działań. Psychopaci 

rozhamowani będą więc w bardziej dotkliwy sposób odczuwać skutki globalizacji, 

skoro zdolność do budowania długofalowych strategii nie jest ich mocną stroną. 

Bezduszność jest w triarchicznym modelu psychopatii wymiarem, którego 

najsilniejszy komponent stanowi deficyt empatii. Ten wymiar negatywnie koreluje z 

ugodowością (Crego, Widigera, 2014). Jak twierdzi Baron-Cohen (2015) osoby 

niezdolne do współodczuwania są często wykluczone i niezrozumiane. Ludzie o 

wysokim poziomie bezduszności mogą mieć więc problemy z komunikacją z innymi, 

a to w połączeniu z osobowością skłonną do przekory, prawdopodobnie przekłada się 

na niską satysfakcję z życia i pracy. Procesy globalizacyjne mogą wystawiać na kontakt 

z innymi kulturami, a psychopaci bezduszni charakteryzują się niską otwartością na 

doświadczenia (Crego, Widigera, 2014). Doświadczanie globalizacji jest więc 

prawdopodobnie dla osób z wysokim poziomem bezduszności afektywnie 

nieprzyjemne. Choć na poziomie teoretycznym trudno znaleźć związek między 

deficytami empatii i zdolnością do stawiania czoła przeciwnościom, to dodatnia 

korelacja bezduszności z wypaleniem zawodowym u menadżerów (Sutton i in., 2020) 

może być przyczynkiem do sformułowania hipotezy o negatywnym związku 

bezduszności z prężnością psychiczną, wszak owa prężność jest czynnikiem 

chroniącym przed wypaleniem (Ogińska-Bulik, 2011).  



51 
 

Psychopatia w rozumieniu Hare’a (1980) wiąże się z aspiracjami związanymi z 

zewnętrznymi wskaźnikami sukcesu (osiągniecia finansowe, popularność, wizerunek). 

Dodatkowo, wiele wskazuje na słaby wgląd w siebie wśród psychopatów (Dąbrowski, 

1985; APA, 2013), a wydaje się, że motywacja wewnętrzna wymaga bogatego życia 

psychicznego i głębszego zrozumienia własnych potrzeb. Na tej podstawie, 

uzasadnione jest postawienie hipotezy o korelacji wszystkich manifestacji psychopatii 

z motywacją zewnętrzną lub motywami związanymi ze współzawodnictwem i 

zewnętrznymi wskaźnikami sukcesu. 

3. Globalizacja 

3.1. Globalizacja – rys historyczny  

Procesy globalizacyjne są przedmiotem rozważań wielu dziedzin nauki oraz 

tematem szeroko poruszanym w mediach. Pomimo uwagi, którą procesy globalizacyjne 

przyciągają oraz wysiłkom badaczy z różnych obszarów nauki, także psychologii, 

globalizacja pozostaje nadal konstruktem nieprecyzyjnie określonym i dlatego trudnym 

do przeniesienia na grunt empiryczny. Istnieją spore rozbieżności w sposobie 

rozumienia procesów globalizacji i ich genezy oraz natury. Pojawiają się nawet 

wątpliwości co do tego, czy globalizacja ma miejsce (Douglas, Wind, 1987). Choć 

większość bije raczej na alarm, ostrzegając przed jej skutkami9 (Rodrik, 1998; Kowalik, 

2015; Beck, 1992), to istnieją także poglądy podkreślające pozytywny wpływ 

globalizacji na psychikę człowieka (Obuchowski, 2001) oraz takie, które nie uznają 

historycznej wyjątkowości globalizacji (Kashima i in., 2011) a więc tym samym, nie 

przypisują jej dużego wpływu na nasze życie. Pojawiają się również głosy mówiące o 

tym, że kierunek aktualnych zmian nie jest jedynym z możliwych, można go zmienić i 

proponować inne. Propozycje alternatyw nie spotykają się jednak z powszechną 

aprobatą (Bińczyk, 2017). 

Wielu badaczy podkreśla, że wybuch popularności terminu „globalizacja” miał 

miejsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (Rourke, Williamson, 2000; Hopkins, 

2011), choć niektórzy sugerują już lata osiemdziesiąte (Nadrag, Bala, 2014). Nie 

oznacza to jednak, że wcześniej pojęcie nie występowało. Szacuje się, że w języku 

angielskim „globalizacja” w rozumieniu procesu pojawiła się w 1959 roku (Nadrag, 

 
9 Dani Rodrik prowokacyjnie pyta nawet w 1998 roku „Czy globalizacja poszła za daleko?” ( ang.. has 

globalization gone too far?) 
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Bala, 2014). Początkowo opisywała po prostu wzrastającą współzależność narodów, 

wzmacnianą łatwością komunikacji, mobilnością i wymianą idei (Levitt, 1993). 

Dopiero później powstały bardziej wyrafinowane dystynkcje rozróżniające procesy we 

współczesnym świecie. Badacze mają odmienne poglądy na temat początków 

globalizacji – niektórzy zwracają uwagę już na rozwinięty handel w Europie i Azji w 

XIII i XIV wieku (Boles, 2012), inni krytyczną rolę w budowaniu interakcji na globalną 

skalę przypisują wielkim odkryciom geograficznym XV wieku, które rozpoczęły erę 

globalną naszej historii (Bentley, 1996), a jeszcze inni uważają, że globalizacja jest 

zjawiskiem stosunkowo nowym i za jej początek należy uznać XIX wiek (O'Rourke, 

Williamson, 2002). Wydaje się, że najbliżsi prawdy są ci ostatni – choć wcześniejsze 

daty mają wymiar symboliczny (odkrycie Ameryki, podpisanie Pax Mongolica), to w 

rzeczywistości właśnie w XIX w. technologia transportu rozwinęła się do poziomu 

umożliwiającego handel międzynarodowy na tak dużą skalę, że mógł wpływać na ceny 

krajowe (O'Rourke, Williamson, 2002). Są także teoretycy wieszczący rychły koniec 

globalizacji lub ogłaszają wręcz, że on już nastąpił. Pojawiają się głosy mówiące o jej 

spowolnieniu w efekcie przerwania łańcuchów dostaw spowodowanego pandemią 

COVID-19 (Farrell, Newman, 2020). Większość jednak nie przewiduje, że procesy 

globalizacyjne znajdą swój kres w najbliższym czasie (Smith, 2014; Bhusal, 2020). 

Przyglądając się tej sytuacji z perspektywy nie tylko ekonomicznej, ale i 

psychologicznej, można wnioskować, że ta pandemia nie tylko nie jest zagrożeniem dla 

rozwoju globalizacji, lecz wręcz stała się jej dopełnieniem. Trudno wszak znaleźć w 

historii wydarzenie, którego doświadczanie jest tak powszechne i w dużej mierze 

podobne niezależnie od miejsca zamieszkania.  

Nie sposób rozpatrywać filozoficznych korzeni rozważań nad globalizacją w 

oderwaniu od idei postmodernizmu. Wydaje się wręcz, że wyjście konstruktu 

globalizacji z gabinetów ekonomistów nastąpiło właśnie na tym polu. Choć 

posługiwanie się materializmem dialektycznym i często psychoanalizą nie przyczynia 

się raczej do precyzji naukowej, to luźno snute rozważania na temat natury i efektów 

globalizacji dobrze pokazują, jak rozrósł się ten konstrukt i jakie zjawiska są z nim 

związane. Zygmunt Bauman (2000, s. 5-10) uważa nawet, że globalizacja aspirowała 

do określenia diagnozującego stan społeczeństwa. Zwraca uwagę na szereg 

sprzeczności, które globalizacja niesie. Wzrost mobilności sprawia, że ci, dla których 

nie jest dostępna czują się silniej wykluczeni. To, że świat tworzy środki mogące 
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wdrażać nowe, ekonomicznie skuteczniejsze zasady funkcjonowania, nie oznacza, że 

instytucjonalna władza potrafi i chce podejmować decyzje sprzyjające zwykłym 

ludziom. Niektórzy zyskują wiele na globalizacji, ale ci, którzy nie czerpią korzyści z 

nowych możliwość stają się wykluczeni. Jednakże pomimo bardzo abstrakcyjnego, 

podejścia do zjawisk społecznych, Bauman wskazuje na pewne potencjalne problemy 

badawcze, które można podjąć w psychologii. Kto korzysta ze zmian globalizacyjnych? 

A idąc krok dalej w kierunku nauki o psyche: jakie cechy osobowe sprawiają, że jedni 

korzystają ze zmian globalizacyjnych, a inni stają się ich ofiarami? Francis Fukuyama 

(1995) zauważa, że zarówno lewica jak i prawica myliły się w kwestiach społecznych, 

a odwieczny konflikt między tymi dwoma światopoglądami został już zakończony. 

Autor „Końca historii i ostatniego człowieka” stwierdził, że na każdej płaszczyźnie 

zwycięstwo odniosła liberalna demokracja i do niej mają dążyć wszystkie kraje. Co 

ciekawe, w myśl tej teorii, jedyne różnice między narodami, to te kulturowe i to one 

ostatecznie decydują o sukcesie. Konstatacja ta jest zaskakująca, biorąc pod uwagę to, 

że większość teoretyków wiąże globalizację między innymi z unifikacją lub 

hybrydyzacją kultur. Koniec historii, czyli koniec wielkich idei ma być wg Fukuyamy 

nieunikniony (zauważmy, że filozofowie obwieszczali go już w 1806 r. po przegranej 

Napoleona w bitwie pod Jeną-Auerstedt i po II Wojnie Światowej). Ideologiczny pokój 

ma być jednak jedynym pozytywnym aspektem tego czasu, poza tym mamy być 

świadkami zmierzchu bohaterów, wartości i poświęcenia, zastąpionych 

wyrachowanymi zachowaniami ekonomicznymi (Fukuyama, 1989). Kwestię wartości 

w czasach globalizacji porusza również Chumakow (2009). Zwraca uwagę na pewną 

formę skodyfikowanego uniwersalnego sposobu zachowania, który powinniśmy 

przyjmować w miejscach publicznych, by nie wyróżniać się z tłumu. W sferze 

publicznej nie należy więc podkreślać wyznania, przynależności etnicznej, czy 

ideologii. Ma to być jednak myślenie przejściowe, pozwalające uniknąć problemów 

wynikających ze zwiększonej migracji. Chumakov twierdzi, że ludzkość docelowo 

powinna ostrożnie dążyć do nowego rodzaju myślenia, takiego, które pozwoli pogodzić 

sprzeczności wynikające z napotykania różnych kultur. 

Socjologowie nie są dużo bardziej konkretni w swoich rozważaniach na temat 

globalizacji. Giddens (2003) wprawdzie usiłuje definiować to zjawisko, ale być może 

lepiej obrazuje je anegdotą o jednej ze swych koleżanek, uczącej się gdzieś na terenach 

centralnej Afryki. Autochtoni zaprosili ją na wspólną wieczorową rozrywkę, która 
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wbrew oczekiwaniom studentki, nie okazała się wspólnym śpiewem i tańcem przy 

ognisku. Spędzili wspólnie czas oglądając „Nagi instynkt”, który nawet nie ukazał się 

jeszcze w kinach wszystkich zachodnich państw. Oczywiście Giddens nie poprzestaje 

na tym obrazowym przedstawieniu problemu. Postuluje, że procesy dziejące się na 

naszych oczach są rewolucją, a nie czymś co trwa niezmiennie od lat, a także, że trudno 

mówić o jednym zjawisku, lecz całym ich zespole. Wskazuje także jak globalizacja 

wpływa na poszczególne aspekty naszego życia. Według Giddensa zmienia się 

rozumienie i sens tradycji. Są nowym wynalazkiem – ewoluują i w większości nie są 

kontynuacją rytuałów sprzed lat. Kiedyś przez wgląd w przeszłość pozwalały 

uporządkować teraźniejszość, dziś powinny raczej cementować społeczność i tylko 

dzięki takiemu rozumieniu mogą przetrwać. Zatraca się tradycyjny model rodziny np. 

dziś nie pytamy już o małżeństwo tylko o związek. Wyrównują się przy tym role kobiet 

i mężczyzn. Demokracja zwycięża. I to w takim stopniu, że niektóre dojrzałe 

demokracje znajdują się w kryzysie spowodowanym znudzeniem relatywnie 

wygodnym życiem, którego alternatywę mają proponować ruchy autorytarne. 

Interesujący pogląd na doświadczanie globalizacji przedstawia Arjun Appadurai (1996). 

Zwraca uwagę nie tylko na rolę zwiększonej migracji w procesie tworzenia się świata 

globalnego, ale podkreśla też wagę mediów jako nośnika kultury. Według Appaduraia 

(1996) obrazy dostarczane przez telewizję wzbogacają naszą świadomość o nowe 

możliwości. Wyobrażamy sobie siebie w rolach gwiazd czy postaci filmowych, 

dostrzegając przy tym, że inne życie jest możliwe i właściwie nic nie stoi na 

przeszkodzie, żeby próbować do niego dojść. A to prowadzi do kolejnego, raczej 

nietypowego, wniosku badacza – w czasach globalizacji, szczególnie istotnym 

elementem życia jest wyobraźnia. Kiedyś wykorzystywana głównie w sztuce, mitach 

czy obrzędach, dziś jest także narzędziem codziennego funkcjonowania, np. wizji pracy 

w innym miejscu. Bardziej istotna dla kreowania rzeczywistości ma być jednak 

wyobraźnia kolektywna, w której rodzą się idee i odpowiedzi na treści przedstawiane 

przez media. A to prowadzi do tworzenia nowych grup, opartych już nie o bliskość 

fizyczną, lecz o wspólne doświadczenia płynące z mediów (mowa tu o fanklubach, czy 

internetowych grupach zainteresowań). Jeżeli Appandurai ma rację, to wizje kreowane 

przez naszą wyobraźnie, mogą z jednej strony pobudzać do działania, a z drugiej 

wywoływać lęk i potrzebę ucieczki od wyzwań. Jakie cechy determinują czy 

pobudzana mediami wyobraźnia będzie dodawać zapału do działania, czy hamowała je? 

Oprócz cech osobowości, istotne znaczenie może mieć w tym wypadku motywacja do 
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osiągania sukcesów. Niemiecki socjolog Ulrich Beck (1992) sugeruje, że współczesne 

społeczeństwo żyje na wulkanie. Wraz ze zwiększeniem bogactwa, ponosimy coraz 

większe ryzyko. Zmiany związane ze zwiększoną produkcją i eksploatacją były 

oczywiście obecne od zawsze, dopiero teraz mają jednak charakter globalny. Beck 

wymienia niebezpieczeństwo związane z energią nuklearną i utylizacją odpadów 

radioaktywnych, wymieraniem lasów, czy nadwyżką produkcji. Te efekty uboczne 

dotykają każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania i udziału w dystrybucji dóbr. 

Zmniejsza się znaczenie społeczności. Globalizacja niesie indywidualizację – proces, 

w którym osłabia się wsparcie oparte na więzi z grupą, a człowiek zmuszony jest do 

samodzielnego radzenia sobie z przeciwnościami losu. Jest więc prawdopodobne, że 

współczesne czasy są trudnym wyzwaniem w szczególności dla osób o obniżonym 

poczuciu bezpieczeństwa i słabo radzących sobie z odpowiedzialnością za jakość 

własnego życia, zwłaszcza psychicznego. Jak wspomniałem wcześniej, większość 

socjologicznych teorii dotyczących procesów globalizacji jest mało precyzyjna, a ich 

postulaty często wynikają z nienaukowych podstaw (psychoanaliza, pojedyncze 

obserwacje, introspekcja). Z drugiej jednak strony, to właśnie socjologia jest 

dyscypliną, w której o globalizacji napisano stosunkowo dużo, a wnioski płynące z tych 

tekstów mogą inspirować do budowy i testowania bardziej precyzyjnych 

psychologicznych modeli przebiegu procesów globalizacyjnych.  

3.2. Przejawy procesów globalizacji 

We wszystkich dotychczas przedstawionych przeze mnie teoriach dotyczących 

globalizacji niektóre wątki powtarzają się – wzrost współzależności gospodarczej 

między narodami, uniwersalizacja kultury, ułatwiona mobilność i odejście od wartości 

uważanych za tradycyjne. Mając na względzie postulat Giddensa (2003) mówiący o 

tym, że globalizacja to wielowymiarowy zespół zjawisk społeczno-ekonomicznych, 

uzasadnione jest przedstawienie pojęć, które w literaturze wiążą się z globalizacją lub 

wręcz są uznawane za jej przejawy, czy elementy składowe. Jan Aart Scholte (2008) 

zwraca uwagę na to, że globalizacja może być rozumiana jako: internacjonalizacja – 

czyli proces polegający na zwiększeniu współzależności między państwami, 

prowadzący do łatwiejszego przepływu kapitału, produktów, idei i ludzi; liberalizacja 

– zjawisko szerzenia się idei neoliberalnych, które łączą się z demokracją, 

zmniejszeniem ograniczeń związanych z podróżami oraz deregulacją rynków i 

prywatyzacją; uniwersalizacja – upodobnienie się doświadczeń mieszkańców różnych 
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części globu, upowszechnienie się niektórych produktów, idei i stylów życia na 

międzynarodową skalę; westernizacja – forma uniwersalizacji, w której dominującym 

wzorcem stylu życia, jest ten wywodzący się z szeroko rozumianego świata 

zachodniego lub konkretniej ze Stanów Zjednoczonych. Z globalizacją wiąże się 

również pojęcie indywidualizmu (Dascălu, 2014). Początkowo odnosiło się ono do 

ideologii lub teorii, które wyższą wartość moralną przyznawały dobru jednostki niż 

społeczności oraz stawały w obronie systemu, w którym jednostki żyją w zgodzie ze 

swoim interesem (Macpherson, 1989). Nie wszyscy jednak definiowali indywidualizm 

w sposób tak wyważony, według Spencera (1892) wiąże się on z egoizmem, który jest 

prymitywną formą funkcjonowania i stanowi antecedencję altruizmu, a interesy 

jednostki zawsze są mniej ważne niż dobro grupy (1895, s. 98-99). Oczywiście spotkało 

się to z krytyką. Durkheim (1973, s. 44) odrzuca sprowadzenie indywidualizmu do 

utylitarnego egoizmu, a sam nawiązuje do wielkich myślicieli oświecenia i uważa, że 

indywidualizm to dostrzeganie moralności człowieka w jego byciu jednostką 

podlegającą zasadom moralnym, nie zaś w czynach altruistycznych lub egoistycznych. 

Prawa jednostki stoją powyżej państwa i nic nie usprawiedliwia zamachu na nie10 

(Durkheim, 1973, s. 46 – 49). Karl Popper widział w traktowaniu indywidualizmu jako 

egoizmu zabieg demagogiczny sięgający już czasów Platona, mający na celu ułatwienie 

obrony społeczeństwa kolektywistycznego (Popper, 1957). Współcześnie, 

przynajmniej w socjologii, wydaje się, że unika się bezpośredniego formułowania 

definicji indywidualizmu. Podkreśla się raczej jego wielowymiarowość i potrzebę 

kompleksowego podejścia do tego typu problematyki oraz zwraca uwagę na jego 

społeczne skutki (Pulcini, 2012). Jednym z takich efektów jest osłabienie więzi 

społecznych i sieci relacji między ludźmi, a tym samym osłabienie społeczeństwa. 

Dodatkowo, indywidualizm w „płynnej nowoczesności” jest łączony z 

funkcjonowaniem ekonomicznym – człowiek to homo oeconomicus, czyli jednostka 

dążąca głównie do zastąpienia wewnętrznej pustki działaniami nakierowanymi na zysk 

(Pulcini, 2012). W psychologii problem indywidualizmu również jest podejmowany z 

różnych perspektyw. Istnieje dosyć szeroka krytyka indywidualistycznego podejścia do 

samego uprawiania psychologii (Burge, 1986; Waterman, 1981). Teoretycy zwracają 

uwagę na niedostosowanie koncentracji na doświadczeniu jednostki do ówczesnych 

 
10 Chcę podkreślić, że Durkheim należy raczej do przeciwników indywidualizmu, ale w taki właśnie 

sposób to pojęcie rozumie. 
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problemów świata. Być może najsłynniejszą koncepcją w psychologii, która dotyka 

indywidualizmu jest podejście międzykulturowe, które zakłada, że każdy naród 

zajmuję inną pozycję na wymiarze indywidualizmu-kolektywizmu (Triandis, 1996). 

Choć niniejsza praca nie dotyczy problemu różnic międzykulturowych, to podejście 

Triandisa jest dla niej o tyle wartościowa, że pozwala przełożyć rozważania na temat 

indywidualizmu na bardziej konkretny język. Wyróżnia cztery aspekty indywidualizmu: 

analizowanie problemów przestrzeni społecznej przez pryzmat jednostek; wyznaczanie 

sobie celów, które nie zawsze są zgodne z celami własnej grupy; przykładanie większej 

uwagi do postaw niż norm; postrzeganie relacji jako wymiany, która może być 

opłacalna lub nie (Triandis, 1996). Odrzucenie norm oraz traktowanie relacji w sposób 

analogiczny do wymiany handlowej, to cechy funkcjonowania, którymi charakteryzują 

m.in. psychopaci. Nie oznacza to jednak, że indywidualizm to idea psychopatyczna, 

ponieważ tak samo jak teoretycznie może premiować ludzi o cechach 

psychopatycznych, może być bardziej odpowiednia dla osób wysoce spragnionych 

sukcesu, czy dobrze radzących sobie z trudnościami. Stawanie samotnie wbrew grupie, 

czy umiejętność formułowania własnych zasad funkcjonowania, choć mogą być 

skorelowane z psychopatią, to mogą wiązać się także z innymi cechami 

psychologicznymi, społecznie bardziej akceptowalnymi. Z globalizacją wiąże się też 

pojęcie narcyzmu kulturowego, czyli stopniowej destrukcji kultury poprzez promocję 

osób o narcystycznych skłonnościach, a poprzez to umacnianie narcyzmu w jej 

odbiorcach (Szpunar, 2014). Najważniejszymi wartościami stają się sukces i 

rozpoznawalność, a współczesna technologia do absurdu doprowadza możliwość 

wystawiania siebie oraz epizodów ze swego życia na widok publiczny. Daje więc 

wszelkie narzędzia do pogłębiania uzależnienia od publicznej uwagi. Wracając do 

postulatów Giddensa (2003), dotyczących wielowymiarowości globalizacji, nasuwa się 

wniosek, że do jej badania warto brać pod uwagę jak najszerszą definicję, która 

uwzględnia zjawiska, występujące niekiedy w literaturze tylko jako konstrukty 

związane z procesami globalizacyjnymi.  

3.3. Globalizacja – podejście psychologiczne 

Zmiany społeczne napędzane przez technologię z pewnością nie pozostają bez 

wpływu na ludzką psychikę. O ile zwiększona współzależność handlowa między 

państwami nie dotyka nas bezpośrednio na co dzień, to już jej konsekwencja oraz 

zmiany w kulturze, relacjach i funkcjonowaniu zawodowym tworzą naszą codzienność. 
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Albert Bandura (2001) postuluje, że psychologia powinna na te zmiany odpowiadać. 

Gwałtowne procesy dziejące się w społeczeństwie są dla Bandury bodźcem do refleksji 

nad dyscypliną. Postuluje, że względny pokój na świecie jest dowodem na to, że na 

odwieczne pytanie o prymat wychowania nad naturą jesteśmy w stanie odpowiedzieć 

na korzyść tego pierwszego. Sugeruje także, że powinno się zmniejszyć skłonność do 

nadmiernej koncentracji na psychopatologii. Bandura wymienia obszary, którymi 

należy się zająć – badanie wpływu nowych form komunikacji na psychikę, koncepcje 

zdrowia, łączenie ról zawodowych i prywatnych, prężność psychiczna, strategie 

proaktywne, czy celowość ludzkich zachowań. Pomimo niewątpliwego autorytetu 

autora tego przesłania oraz refleksji, z którymi trudno się nie zgodzić, odezwa 

psychologów była skromna. Świadczy o tym niewielka ilość artykułów mających w 

słowach kluczowych „globalizacja” oraz fakt, że wśród nielicznych prac na ten temat 

niewiele ma charakter empiryczny (Chiu i in., 2011). Obraz ten może być jednak nieco 

zakłamany, artykuł na ten temat ma już dekadę, a przyjęta w nim forma badania 

popularności tematyki jest raczej mało precyzyjna. Wydaje się także, że od tamtego 

czasu nieco się zmieniło i psychologowie zaczynają zwracać większą uwagę na tę 

tematykę11. Na potrzebę włączenia w poczet zainteresowań psychologów, także zjawisk 

nowych, takich, które do tej pory budziły ciekawość raczej socjologów i filozofów, 

zwracają uwagę także inni. Arnett (2002) podkreśla, że psychologia jest nieco 

zapóźniona względem innych nauk społecznych i zwrot wobec makroprocesów jest 

nieunikniony, a prawdziwe efekty jest w stanie osiągnąć tylko poprzez spojrzenie 

interdyscyplinarne i wielowymiarowe. Kowalik (2015) zwraca uwagę, że krok 

psychologii w kierunku rozumienia globalizacji wymaga od niej odejścia od tradycji 

przyglądania się pojedynczym ludziom i bodźcom bezpośrednio ich dotykającym. 

Podkreśla również, że psychologowie, którzy na takie podejście się odważyli, nie 

zyskiwali do tej pory poklasku. Pojawiają się nawet głosy sugerujące, że psychologia 

powinna odejść od badania percepcji na rzecz praktyki, by służyć w ten sposób 

emancypacyjnym ruchom społecznym (Reicher, Hopkins, 2001). Nie sposób jednak 

 
11  Wpisanie w Google Scholar frazy “globalization psychology” I ograniczenie wyników tylko do 

artykułów opublikowanych do 2011 roku daje 58 600 wyszukań. Wyników od 2012 jest już 70 200. 

Możliwe też, że ogólna liczba artykułów naukowych indeksowanych przez Google Scholar rośnie. 

Analiza bibliometryczna w bazie Web of Science również nie dostarcza jasnej odpowiedzi. W 2011 roku 

były 72 psychologiczne artykuły dotyczące globalizacji, a w 2020 roku 78. Istnieje jednak 

prawdopodobieństwo, że nie wszystkie artykuły datowane na rok 2020 zostały wydane (na dzień 

26.02.2021), bo w 2019 tekstów o globalizacji było 166. Bardziej jednoznaczna jest analiza ilości 

cytowań psychologicznych tekstów o globalizacji – w 2011 roku 1136, a 3026 w roku 2020. 
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uniknąć wrażenia, że psychologia tak naprawdę zawsze zajmowała się wpływem 

środowiska makrospołecznego i makroekonomicznego na człowieka, tylko że pojęcia 

globalizacji, końca historii, czy płynnej rzeczywistości nie pojawiały się w pracach 

wprost. Podejmowały one zjawiska związane z globalizacją, sprowadzając je do styku 

między tymi procesami a psychiką człowieka. 

Jedną z takich koncepcji, które opisują co może się dziać z człowiekiem w efekcie 

wpływów makrospołecznych (np. procesów globalizacyjnych), choć nie traktuje o tym 

wprost, jest teoria opanowywania trwogi (ang. Terror Management Theory; TMT; 

Greenberg, Arndt, 2011). Dotyczy ona związku między samooceną, świadomością 

śmierci a światopoglądem. Według twórców, świadomość śmierci jest dla człowieka 

czymś nie do zniesienia i może prowadzić do nihilizmu. Człowiek jednak – ludzkie 

zwierzę, bo takiego określenia często używają teoretycy TMT (Solomon i in., 1991), 

musiał wykształcić pewne mechanizmy, które nie dopuszczą do trwogi 

uniemożliwiającej pracę i walkę z drapieżcami. Częścią naszego „instynktu 

samozachowawczego” jest więc samoocena i światopogląd, które mają stanowić bufor 

chroniący przed paraliżującym lękiem. Dzięki temu z jednej strony nadajemy sens 

ludzkiemu życiu, bo wierzymy, że nie jesteśmy tylko zbiorem ożywionej materii 

dążącej wyłącznie do nieuchronnej entropii, lecz częścią boskiego planu, cegiełką w 

budowaniu nowoczesnego społeczeństwa, czy obserwatorem dzieł ludzkich rąk (w 

zależności od obranego światopoglądu). Samoocena zaś, umiejscawia nas w tym 

kulturowym teatrze w roli wartościowego aktora. Nie tylko dostrzegamy, że ludzie 

wytworzyli struktury związane z wierzeniami i ideami, ale także staramy się znaleźć w 

nich miejsce dla siebie, np. poprzez bycie dobrym chrześcijaninem lub działającym 

społecznie aktywistą. Badania potwierdzają, że człowiek dąży do obrony swojego 

światopoglądu i bardziej ceni sobie osoby, które wyznają podobne zasady niż tych, 

którzy należą do innej grupy kulturowej (Greenberg i in., 1990). W dobie zmian 

globalizacyjnych, wydaje się, że ludziom trudniej jest wytworzyć spójny i kompletny 

zestaw poglądów więc często posługują się wartościami modnymi i poprawnymi tylko 

w danym okresie, a pojęcie życiowej filozofii zastępuje termin stylu życia (ang. 

lifestyle). W czasach szybko rozwijającej się technologii, które m.in. osłabiają więzi 

społeczne pomagające w wytworzeniu systemu norm, trudno jest o znalezienie i 

przyjęcie niekwestionowanych norm czy wartości. Poczucie bezpieczeństwa osłabiane 

jest przez mnogość niesprawdzalnych, ale łatwo dostępnych informacji. Odbywa się to 
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w połączeniu z osłabieniem znaczenia autorytetów z najbliższego otoczenia, które 

mogłyby wskazywać wartości godne wyznawania. Odchodząc od kultury tradycyjnej 

pozbywamy się naturalnego mechanizmu broniącego przed lękiem lub w najlepszym 

wypadku gruntownie obniżamy jego skuteczność (przy założeniu, że możliwe jest 

budowanie samooceny głównie w oparciu o działania ekonomiczne). Jeżeli TMT jest 

trafną teorią, to pozostaje kluczowe pytanie o to, czy kultura kształtująca nasze poglądy 

jest w odwrocie, czy jest zastępowana przez nową, bardziej eklektyczną oraz mniej 

związaną z wartościami rodzinnymi i miejscem zamieszkania. Niezależnie od 

odpowiedzi na to pytanie, TMT pozwala przypuszczać, że ci, którzy w małym stopniu 

ulegają lękowi przed śmiercią będą słabiej odczuwać skutki odchodzenia od 

tradycyjnych wartości.  

Sam wpływ społecznego i kulturowego kontekstu na funkcjonowanie jednostek 

był już przedmiotem rozważań psychologów przed TMT, jeszcze zanim globalizacja 

stała się tematem tak popularnym (Thibaut, Kelley, 1959; Stryker, 1980). Nasze 

działania, myśli i emocje są w dużej mierze zależne, od tego co przynosi nam świat 

zewnętrzny. Związki te są jednak złożone i nie można ich sprowadzać do prostych 

relacji przyczynowo-skutkowych. Wpływ procesów społecznych jest zależny od 

człowieka – jego skłonności do kontestacji, osobistych przekonań czy konformizmu 

(Nowak, Vallacher, 1998, s. 1-11). Co więcej, psychika jest dynamiczna. Nie tylko 

zmienne są nasze nastroje i humory, ale również głębsze przekonania. Według teorii 

dynamicznej psychologii społecznej (ang. dynamical social psychology) oznacza to, że 

ludzka psychika nie jest tylko wewnętrznie generowana, lecz podlega wpływom 

zmieniającego się środowiska (ibidem). Również osobowość modyfikuje wpływ świata 

zewnętrznego na człowieka. Choć wiele teorii podkreśla właśnie ten bezpośredni 

przyczynowo-skutkowy aspekt, to chcę zaakcentować, że cechy osobowe wpływają na 

tę relację poprzez interpretację zjawisk społecznych i postrzeganie ich jako 

niebezpieczeństwa lub rozwojowej szansy, np. osoby o wysokiej prężności psychicznej 

interpretują przeciwności raczej jako wyzwania, nie jako problemy (Wald i in., 2006). 

Jednym z pierwszych psychologów, który podjął bezpośrednio tematykę 

globalizacji w swoich pracach jest Edward Sampson (1989). Twierdzi on, że zachodzi 

globalna zmiana – przejście ze świata nowoczesnego do ponowoczesnego. O ile do XV 

wieku ludzie funkcjonowali w swoich społecznościach niczym w greckich polis, teraz 

muszą stawić czoła wyrywaniu ze wszelkich więzi. Indywidualizm w modernizmie był 
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wg Sampsona wyrwaniem się jednostki z okowów grupy i zyskaniem podmiotowości. 

Społeczności pełniły zaś funkcję instrumentalną wobec interesów i aspiracji jednostek, 

które je tworzyły. Tradycje, które były przydatne w nowoczesności i tłumaczyły 

złożoność otaczających nas zjawisk, z biegiem czasu przestały być skuteczne, by 

ostatecznie przestać być trafnym opisem rzeczywistości. Obecnie możemy 

obserwować przejście ze świata nowoczesnego do ponowoczesności, które 

charakteryzuje się tym, że jednostka nie stanowi już samodzielnie o sobie, lecz jest 

częścią niekończącego się procesu życia obok innych ludzi o podobnych celach. Takie 

zmiany, w nawiązaniu np. do TMT, pozbawią nas poczucia bezpieczeństwa, mogą więc 

prowadzić do obniżenia poczucia jakości życia. Podobną interpretację TMT 

przedstawił zresztą także Salzman (2001). Według niego psychologowie, w celu 

poprawienia poczucia jakości życia jednostki, powinni podkreślać rolę kształtowania 

sensu życia oraz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego. Zaleca również, by 

promować i analizować tradycyjne ceremonie oraz dążyć do ich odnowienia, jeżeli 

zanikły. Badacze powinni zaś identyfikować i charakteryzować symptomy kulturowej 

traumy 12 . Hermans i Kempen, (1998) zwracali uwagę na to, że różnego rodzaju 

kulturowe hybrydy mogą wyłaniać się z procesów globalizacyjnych. Co jednak 

najważniejsze dla niniejszych rozważań, uważali także, że globalizacja jest 

nierozłączna z doświadczaniem niepewności. Świat staje się coraz bardziej 

nieprzewidywalny i różnorodny, a to bez wątpienia stawia osoby zdolne do zwalczania 

przeciwności i dobrego funkcjonowania w stresujących warunkach w lepszej pozycji, 

niż np. neurotyków czy ludzi unikających wyzwań i stresu. 

W psychologicznych rozważaniach na temat globalizacji musiały w końcu pojawić 

się pytania o dobrostan. Globalizacja wpływa na nasze najbliższe otoczenie (Stokols i 

in., 2009). Dzięki rozwojowi technologii, środowiska, w których spędzamy czas stają 

się hybrydowe pod względem funkcji. Dziś możemy z własnych mieszkań wykonywać 

większość czynności zawodowych, z biur kontaktujemy się z filiami firmy i klientami 

z całego świata. Zmienia się także przestrzeń publiczna, którą dzięki Internetowi, 

częściej mamy powód odwiedzać, chociażby po to, aby pracować w otoczeniu bardziej 

estetycznym, lub po prostu innym niż biuro. Zmieniają i zacierają się granice między 

życiem prywatnym, rozrywką i pracą. Badacze (Stokols i in., 2009) uważają, że zmiany 

 
12  Jako dobry przykład skutków traumy podaje Salzman amerykańskich Indian i ich problemy z 

alkoholem w efekcie zetknięcia z kulturą białych kolonizatorów. 
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związane z dostępem do informacji i kontaktu z innymi ludźmi, oprócz kilku 

oczywistych pozytywnych zjawisk, w głównej mierze wiążą się z kosztami 

psychologicznymi – podatnością na stres, zwiększeniem czasu pracy, ciągłą 

wielozadaniowością, tudzież permanentnym wystawieniem na działanie stresu. 

Ciekawe podejście przedstawia w potocznej teorii zmiany społecznej (PTZS) Kashima 

z zespołem (Kashima i in., 2011). PTZS przekłada problematykę globalizacji na język 

psychologii, koncentrując się na doświadczeniu jednostki. Według PTZS każdy tworzy 

własną teorię zmiany społecznej, która zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące 

społeczności – jej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości oraz relacji między tymi 

wymiarami czasowymi. Według twórców teorii, PTZS dobrze reprezentuje narzekanie 

Australijczyków na ochłodzenie relacji międzyludzkich poparte rzewnym 

wspominaniem dzieciństwa spędzonego pod bezpiecznym i ciepłym okryciem zżytej 

ze sobą społeczności. Kashima i współpracownicy (2011) zwracają także uwagę na 

podobieństwa takich narracji w różnych epokach oraz kręgach kulturowy. To jest być 

może najbardziej interesujący element PTZS – teza, że zmiany globalizacyjne nie są 

czymś wyjątkowym w historii, lecz stanowią jedną z wielu zmian, z którymi 

społeczeństwo musiało sobie radzić. Teoria zakłada również, że przejście do 

nowoczesności prowadzi do konkretnych zmian – wartości związane z utrzymywaniem 

dobrych relacji i dbaniem o swoją grupę stracą na znaczeniu na rzecz kompetencji oraz 

wartości materialnych. Autorzy podkreślają jeszcze, że kierunek naturalnych 

transformacji niekoniecznie prowadzi do jakiegoś końcowego stadium społeczeństwa, 

a rozpatrując zmiany społeczne, należy uwzględniać specyfikę kulturową różnych nacji. 

Co istotne, Kashima i współpracownicy (2011) nie poprzestali na teoretyzowaniu, ale 

także przeprowadzili szereg eksperymentów, które potwierdziły założenia PTZS. Cai, 

Huang i Jing (2019) uważają, że wpływ globalizacji na jednostki jest na tyle duży, że 

wraz ze zmianami społecznymi zmienia się nasze zachowanie oraz wytwory kultury, 

ale także osobowość. Główną osią zmiany jest jednak przejście z wartości 

kolektywnych, do indywidualnych, a wszystkie pozostałe są tylko jej pokłosiem. 

Badacze znajdują również potwierdzenie dla swoich przewidywań w badaniach 

empirycznych, np. w latach 1960-2008 wzrosła częstotliwość stosowania zaimków 

pierwszoosobowych w książkach (Twenge in., 2013); poziom narcyzmu, cechy 

uznawanej za indywidualistyczną (Cai i in., 2019), wzrastał wśród studentów w okresie 

1985-2006 (Twenge i in., 2008); w Chinach zwiększa się zaś częstotliwość seksu 

przedmałżeńskiego i wśród nastolatków (Parish i in., 2007). Zasadniczą słabością tej 
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koncepcji jest przypisywanie różnorodnym cechom i zjawiskom związku z 

indywidualizmem (np. prostytucji, lękowi, samoocenie czy ekstrawersji) bez głębszego 

uzasadnienia. 

Przedstawione do tej pory rozważania na temat globalizacji w znacznej mierze 

pochodzą z zachodniego kręgu kulturowego. Warto zwrócić także uwagę na duży 

wkład azjatyckich badaczy w rozwój tego pojęcia (Cai i in., 2019; Huang i Jing, 2019; 

Kashima i in., 2011), bo to wzmożone zainteresowanie może mieć związek z jakimś 

efektem psychologicznym, np. jest prawdopodobne, że społeczeństwa tradycyjnie 

kolektywistyczne odczuwają zmiany związane z globalizacją w sposób bardziej 

dotkliwy. Jeżeli przyjąć, że czynniki kulturowe mogą wpływać na naukowe poglądy 

dotyczące globalizacji, to warto pochylić się także nad teoriami, które wyrosły na 

polskim gruncie. Mogą one trafniej opisywać oddziaływania współczesnych procesów 

społecznych w naszym kontekście kulturowym. Koncepcja „rewolucji podmiotów” 

Kazimierza Obuchowskiego (2001) wydaje się bliska różnym operacjonalizacjom 

globalizacji, szczególnie przypomina myśl Cai, Huang i Jing (2019). Punktem 

wspólnym jest dostrzeganie w aktualnych zjawiskach społecznych procesu 

historycznego, który prowadzi do zwiększenia znaczenia wartości 

indywidualistycznych na niekorzyść kolektywistycznych. To, co czyni ideę 

Obuchowskiego wyjątkową, to uznanie tych zmian za potencjalnie pozytywnych dla 

ludzkiego funkcjonowania. Ludzie do drugiej połowy XX wieku byli raczej zmuszeni 

do określania siebie oraz swoich celów w granicach narzuconej roli społecznej. 

Głównym motorem ich działania, było wypełnianie kolejnych zadań, będących 

wynikiem „» powszechnie przyjętych« wartości” (Obuchowski, 2001). Byli raczej 

przedmiotami kierowanymi przez kulturę i szeroko rozumiane społeczeństwo, stąd też 

nazwa „człowiek-przedmiot”. Przeciwieństwem są „ludzie-podmioty”, czyli 

przedstawiciele społeczeństw po przemianach globalizacyjnych. Oni większą wagę 

przywiązują do realizacji własnych, samodzielnie wykoncypowanych celów niż tych 

powszechnie uważanych za słuszne. Kultura i tradycja tracą zaś swoją funkcję 

normotwórczą, by na jednostkę zrzucić odpowiedzialność na oddzielanie dobra od zła. 

Ta społeczna zmiana ma też, według Obuchowskiego, mieć wpływ na relacje instytucji 

wobec ludzi. To nie one już stawiają wymagania wobec jednostek, ale jednostki wobec 

nich. Rewolucja podmiotów jest więc zmianą, która prowadzi do wzmocnienia 

znaczenia sił, kreatywności i umysłu jednostki. Jakkolwiek optymistycznie by nie 
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brzmiała ta koncepcja, z pewnością jej konsekwencje narzucają także niemałą 

odpowiedzialność. Wcześniej można było się w społecznej roli ukryć, a tradycje 

narzucające normy, rozwiązywały za nas dylematy moralne. „Człowiek podmiot” sam 

musi te problemy rozwiązać, wydaje się więc, że ludzie zmotywowani do aktywnego 

działania oraz skorzy do „brania się za bary” z przeciwnościami, będą lepiej 

funkcjonowali w takich warunkach, a tym samym, będą być może bardziej zadowoleni 

z życia w dobie zmian globalizacyjnych.  

 W Polsce społecznymi aspektami procesów globalizacji zajął się także Kowalik 

(2015), który nie tylko dokonał analizy koncepcji i badań, która pokazuje jak 

psychologia włącza się w podejmowanie problemów globalizacyjnych, ale przedstawił 

także własne poglądy na temat wpływu procesów globalizacji na życie człowieka. Jego 

syntetyczne podejście do psychologicznego rozumienia współczesnych zjawisk 

społecznych w „Uśpionym społeczeństwie” dostarczyło też wiele materiału do 

rozważań, które podejmuję w tym rozdziale – m.in. koncepcje Sampsona (1989), PTZS 

(Kashima i in., 2011), Salzmana (2001), czy Obuchowskiego (2001). Istotnym punktem 

wyjścia dla jego koncepcji jest przyjęcie, że procesy globalizacyjne nie są zjawiskiem 

samoistnym, ani też częścią ciągłej zmiany społeczeństwa. Mają być one działaniem 

planowanym, dążącym do wprowadzenia w życie zasad wynikających z ideologii 

neoliberalnej (Kowalik, 2015, s. 126). Jako konsekwencje realizacji tego projektu 

wymieniane są: traktowanie człowieka przez pryzmat jego działalności ekonomicznej; 

osłabienie relacji między rodzicami a dziećmi; zwiększona mobilność człowieka w 

poszukiwaniu miejsca odpowiedniego dla jego rozwoju czy poczucie bezradności 

wynikające z niemożności zapewnienia godziwych zarobków rodzinie. Kowalik 

czerpiąc z klasyków psychologii wyodrębnia wiele czynników związanych z doktryną 

neoliberalną, które mogą wpływać na człowieka. Na ich podstawie, dostrzega 

prawdopodobieństwo wytworzenia się nieprawidłowych relacji z otoczeniem: 

utowarowienia siebie, relacji uprzedzeniowej i beztroskiej postawy wobec życia 

(Kowalik, 2015, s. 236). Ważnym elementem tego rozumienia globalizacji jest pojęcie 

kontekstu globalizacyjnego. Ludzkie działania w ponowoczesnym świecie podlegają 

natychmiastowej oraz, w zamiarze, obiektywnej ewaluacji. Brak jest jednak 

możliwości oceny dokonań w szerszym kontekście społecznym oraz sprzeciwu wobec 

kryteriów, które mają świadczyć o jakości pracy. Człowiek nie jest więc w stanie 

kształtować długofalowej i wartościowej wizji siebie, jedyną drogą do zwiększenia 
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swojego znaczenia jest potęgowanie wysiłku wkładanego w działania odpowiadające 

na aktualne zapotrzebowanie. Wiąże się to z jeszcze silniejszym poczuciem bezsilności 

– autoeksploatacją, którą można przyrównać do bycia współczesnym Syzyfem, który 

choć dostrzega przyczyny swoich niepowodzeń, nigdy nie będzie w stanie osiągnąć 

tego, co pozwoliłoby na zakończenie znoju – dotoczenia głazu na szczyt, czyli tego co 

powinno być sensem jego pracy. Autor „Uśpionego społeczeństwa” zachowuje pewną 

ostrożność w swoich przewidywaniach społecznych konsekwencji globalizacji. 

Zakłada, że ostrzeganie przed potencjalnymi zagrożeniami, nawet jeżeli okażą się one 

nieprawdziwe, jest lepsze niż brak działania.  

Do wniosków Kowalika niejako nawiązuje Model Doświadczania Globalizacji 

(MDG; Derbis i in., 2018). Jego twórcy również uznają, że procesy globalizacyjne nie 

zachodzą w sposób liniowy, ani cyrkularny lecz są intencjonalne. MDG podejmuje 

pytanie co globalizacja czyni z człowiekiem, jak wpływa na jego osobowość i rozwój 

psychiczny oraz jak ludzie doświadczają procesów i efektów globalizacji. MDG 

koncentruje się na takich aspektach globalizacji jak: uniwersalizacja celów i dóbr, 

poczucie tożsamości i wykluczenie kulturowe oraz szanse na rozwój w sytuacji 

przymusu podejmowania wyzwań. Autorzy podejmują jednak kwestię globalizacji nie 

przez pryzmat procesów makrospołecznych, a z perspektywy doświadczenia jednostki 

– afektywnych i poznawczych skutków dla człowieka. Za Kowalikiem (2015) 

przyjmują, że osoba dokonuje wielopoziomowego przekładu rzeczywistości na jej 

subiektywną reprezentację. Z takiego ujęcia, wyrastają trzy wymiary, które opisują 

możliwe uogólnione reakcje na globalizację: 1. Rozwój – dotyczy spostrzegania 

możliwości samorealizacji i kreowanie siebie. Z tej perspektywy ważnym wskaźnikiem 

jakości życia nie jest zadowolenie z niego, ale rozkwit rozumiany jak u Seligmana 

(2002) jako życie pełnią; 2. Poczucie bezpieczeństwa – dotyczy odczuwania wpływu 

zmian globalizacyjnych na swoje bezpieczeństwo ekonomiczne i psychiczne oraz 3. 

Wpływ – postrzegana przez jednostkę możliwość do aktywnego ustosunkowywania się 

do zmian wywołanych przez procesy globalizacyjne. Autorzy zakładają, że obecne 

zmiany, mają negatywny wpływ na osobowość człowieka, nie wykluczają jednak, że 

niektóre efekty będą nań wpływały pozytywnie. Ta końcowa konstatacja wydaje się 

istotna dla moich rozważań, w których usiłuję określić czy psychopatia, prężność 

psychiczna i motywacja osiągnięć wiążą się z interpretowaniem zmian 
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globalizacyjnych jako słabo lub w ogóle nie zagrażających, wpływając tym samym 

pozytywnie na satysfakcję z życia. 

W rozważaniach psychologicznych na temat globalizacji pojawia się teza, 

dotycząca braku możliwości prowadzenia badań, które dotyczyłyby procesów 

społecznych w perspektywie makro, nie zaś tylko z perspektywy jednostki. 

Akcentowana jest potrzeba zmian w metodologii umożliwiających nowe podejście do 

badań nad człowiekiem. Trudności wynikające z ograniczeń psychologicznego aparatu 

badawczego, skutkują jednak przewagą tekstów teoretycznych przy niedostatku badań 

empirycznych. Brakuje także narzędzi, pozwalających na eksplorację psychologicznej 

problematyki globalizacji. Ścieranie się różnych koncepcji jest istotne, szczególnie gdy 

usiłuje się przeszczepić zjawisko opisywane językiem jednej nauki na grunt innej. 

Częścią procesu naukowego jest jednak także sprawdzanie na gruncie empirycznym, 

czy teorie trafnie opisują rzeczywistość. Weryfikację niektórych hipotez dotyczących 

oddziaływania zmian globalizacyjnych na człowieka umożliwia MDG – Model 

Doświadczania Globalizacji (Derbis i in., 2018), który dostarcza narzędzia do badania 

negatywnych skutków doświadczania globalizacji. Mierząc te skutki można następnie 

szukać ich korelatów. Dlatego na potrzeby niniejszej pracy postanowiłem 

skoncentrować się właśnie na operacjonalizacji doświadczania globalizacji opisanej w 

MDG. 

3.4. Globalizacja – związki z wybranymi zmiennymi 

Przewidywania dotyczące związków między globalizacją a pozostałymi 

zmiennymi uwzględnionymi w tej pracy skupiają się na rozważaniach teoretycznych i 

wynikach badań empirycznych. Jak już wyżej wspomniałem, niewiele powstało 

opracowań testujących koncepcje dotyczące procesów globalizacji. Skromna jest więc 

liczba prac omawiających związki doświadczania globalnych zmian społecznych z 

innymi zmiennymi, które analizuję w tej pracy. Jednakże istniejące już badania 

pozwalają lepiej zrozumieć procesy globalizacyjne i ich wpływ na ludzkie życie, także 

jakość życia psychicznego, a także stanowią pewne podstawy do formułowania w tym 

względzie hipotez.  

Choć rozważania teoretyczne w dużej mierze przewidują negatywny związek 

globalizacji z jakością życia, to nie wszystkie badania to potwierdzają. Okazuje się, że 

globalizacja może w niezbyt silny, acz statystycznie istotny sposób, korelować z 
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satysfakcją z życia (Bindah, 2019). Autorzy przyjęli jednak dyskusyjny wskaźnik 

wpływu globalizacji na jednostkę – oglądanie programów w międzynarodowych 

stacjach telewizyjnych. Taka skłonność może wprawdzie zgodnie z zamysłem badaczy 

oznaczać poczucie bycia „obywatelem świata”, ale równie dobrze może wiązać się z 

wykształceniem, wykonywanym zawodem czy chęcią ćwiczenia umiejętności 

posługiwania się językiem obcym. Wyniki innych badań sugerują, że wystawienie na 

działanie globalizacji nie wiąże się ze szczęściem (Tsai i in., 2012). W kwestii 

zadowolenia z pracy, doniesienia z badań są dosyć jednoznaczne. Jak wspominałem już 

wyżej, im bardziej zglobalizowana firma, tym większe wymagania stawia praca przed 

zatrudnionymi. Globalizacja koreluje również dodatnio z wyczerpaniem i cynizmem a 

ujemnie z satysfakcją z pracy oraz wsparciem współpracowników (Idris i in., 2011). 

Zmienia się także to, co wpływa na zadowolenie z pracy. Mniej istotna jest płaca, a 

ważniejsze są motywatory takie jak możliwości rozwoju, bezpieczeństwo, czy to, że 

praca jest interesująca (Westover, 2008). 

Wiele informacji na temat empirycznych związków psychologicznych aspektów 

globalizacji z innymi konstruktami dostarcza skala doświadczania globalizacji – SDG 

(Derbis i in., 2018). O relacji z interesująca mnie w tej pracy psychopatią można 

wnioskować na podstawie ujemnej korelacji negatywnego doświadczania globalizacji 

z neurotycznością i ugodowością. Być może psychopaci, zwłaszcza o wysokich 

wynikach w skali zuchwałości, będą spostrzegali skutki globalizacji raczej pozytywnie, 

a więc słabiej będą odczuwali nieprzyjemne jej aspekty. Negatywne doświadczanie 

globalizacji wiąże się pozytywnie z poczuciem samotności, a samotność może być 

specyficzna dla osób z deficytami empatii (Baron-Cohen, 2015, s. 71-89), które są 

podstawą wielu manifestacji psychopatii. Negatywne spostrzeganie globalizacji na 

wymiarze samorealizacji i rozwoju wiąże się ujemnie z samoskutecznością, która jest 

dodatnim korelatem dwóch wymiarów motywacji osiągnięć – dążenia do mistrzostwa 

i nastawienia na wynik (Diseth, 2011). Ten wymiar globalizacji wiąże się również 

ujemnie z orientacją pozytywną, która koreluje ze sprężystością psychiczną (Skalski, 

2020). Związki z kwestionariuszem Świat-Ja (Senejko, Łoś, 2016), mierzącym postawy 

poznawczo-emocjonalne jakie przyjmują ludzie wobec globalizacji, wskazują na to, że 

negatywne doświadczanie globalizacji koreluje z lękliwym, krytycznym i 

nieakceptującym podejściem wobec doświadczanych zmian związanych z globalizacją. 
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3.5. Globalizacja – podsumowanie 

Na podstawie wcześniejszych rozważań, uzasadniona wydaje się hipoteza 

mówiąca o związku globalizacji z satysfakcją z życia oraz satysfakcją z pracy. Już 

koncepcje z ubiegłego wieku, traktujące o wpływie procesów społecznych na jednostkę 

sugerują, że zmiany na tak dużą skalę muszą wpływać na jej życie. Teoria Opanowania 

Trwogi (Solomon i in., 1991) podkreśla, że tradycje i kultura pozwalają nam radzić 

sobie z utrudniającą funkcjonowanie trwogą przed śmiercią, a globalizacja niesie za 

sobą zmiany w tej sferze (Salzman 2001; Giddens, 2003). Kowalik (2015) ostrzega 

przed możliwością wytwarzania się nieprawidłowych relacji z otoczeniem, czyli w 

dużej mierze sprowadzeniem życia do konsumpcji i gromadzenia dóbr. Zmiany w 

najbliższym człowiekowi otoczeniu doprowadzają go do ciągłego wystawienia na stres 

i potrzebę permanentnego reagowania na niezliczoną liczbę bodźców (Stokols i in., 

2009). Nawet koncepcja rewolucji podmiotów Obuchowskiego (2001), która explicite 

przedstawia potencjalne pozytywne skutki globalizacji, może sugerować, że 

indywidualna odpowiedzialność za swoje życie, decyzje i światopogląd, które zrzuca 

na ludzi globalizacja, jest rzeczą chwalebną, jednak nie wszyscy jej podołają. 

Dodatkowo, wybrana przeze mnie operacjonalizacja globalizacji – Model 

Doświadczania Globalizacji (Derbis i in, 2016) mierzy z założenia doświadczanie 

negatywnych jej skutków. Powyższe argumenty wydają się dostateczne, aby postawić 

hipotezę mówiącą o negatywnym związku wszystkich wymiarów globalizacji ujętych 

w MDG z satysfakcją z życia, w tym sensie, że gorszemu doświadczaniu procesów 

globalizacji towarzyszy spadek satysfakcji. Mniej jednoznaczne są przesłanki 

świadczące o związku z satysfakcją z pracy. Globalizacja może prowadzić do 

zwiększonego lęku (Tsakiri, 2010) i zwiększonego wykorzystania zasobów (Idris i in., 

2011). Z drugiej strony, międzynarodowa konkurencja i kontakt z obcokrajowcami 

mogą wiązać się pozytywnie z satysfakcją z pracy (Tsai i in., 2012). Większość badań 

prowadzono jednak uwzględniając wyłącznie umiędzynarodowienie firmy jako 

wskaźnik globalizacji. Oprócz wystawienia na efekty związane z globalnymi zmianami, 

zwiększenie obszaru działań firmy może wiązać się z pewnymi zjawiskami 

pożądanymi przez pracowników, np. z większym prestiżem pracy, zadaniami bardziej 

wykorzystującymi potencjał pracowników czy lepszymi zarobkami. Trudno znaleźć 

równie korzystne elementy doświadczania globalizacji dla jednostki także poza 
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miejscem zatrudnienia. Stąd hipoteza o ujemnym związku doświadczania negatywnych 

skutków globalizacji z satysfakcją z pracy. 

Wiadomo, że ludzie w różny sposób oceniają zjawiska, które ich dotykają. Z jednej 

strony zmiany w otoczeniu wpływają na myśli, ale z drugiej, również to co się dzieje 

w umysłach może prowadzić do działań kształtujących najbliższe środowisko – między 

psychiką a otoczeniem zachodzi więc oczywista interakcja. Wspomniałem wyżej o 

potencjalnych związkach psychopatii z oceną jakości życia i właśnie tę relację może 

mediować doświadczanie globalizacji. Triarchiczna psychopatia (Patrick i in., 2009) – 

najprawdopodobniej będzie wiązać się ujemnie zarówno z satysfakcją z życia, jak i 

dodatnio z negatywnym doświadczaniem globalizacji. Różnice mogą jednak wystąpić 

w poszczególnych manifestacjach. Na negatywny związek z satysfakcją z życia 

wskazują już istniejące badania (np. Tellegen, 2011), zaś relację z doświadczaniem 

globalizacji przewiduję na podstawie trudności psychopatów z kontrolą afektu, niską 

refleksyjnością i utrudnionym planowaniem długofalowych działań (Patrick i in., 2009). 

Wydaje się, że wymienione cechy przyczyniają się do słabego wglądu w siebie, a tym 

samym do słabszego odczuwania negatywnych skutków globalizacji lub 

bezrefleksyjnej ich akceptacji. Trzeba zauważyć, że psychopatia, wbrew klasycznemu 

podejściu (Cleckley, 1941/1988), koreluje ujemnie, choć niezbyt mocno, z poznawczą 

inteligencją (Watts i in., 2016). Osoby psychopatyczne, które będą dostrzegały przykre 

efekty procesów globalizacyjnych mogą reagować złością, a ta wiąże się z obniżoną 

satysfakcją z życia (Diong, Bishop, 1999). Z drugiej strony, psychopaci zuchwali 

charakteryzują się niską neurotycznością i lękiem (Patrick i in., 2009), a niektóre 

elementy funkcjonowania w dzisiejszym świecie mogą im sprzyjać, np. mniejsze 

znaczenie kompetencji społecznych (Kashima i in., 2011), czy koncentracja na 

natychmiastowych efektach pracy (Kowalik, 2015). To co stanowi dla przeciętnego 

człowieka zewnętrzny przymus do gromadzenia dóbr, dla „zuchwałych psychopatów” 

może być uzasadnieniem dla akceptacji funkcjonowania opartego o gromadzenie dóbr 

i budowaniu wizerunku bez względu na konsekwencje dla otoczenia. Psychopaci 

reprezentujący pozostałe manifestacje, o słabszym wglądzie w siebie wynikającym z 

deficytów empatii i mniejszą zdolnością do planowania, wynikającą z impulsywności, 

mogą nie dostrzegać potencjalnych korzyści płynących z takiego stanu rzeczy lub nie 

będzie to dla nich istotne ze względu na raczej krótkofalowe planowanie swojego życia. 

Wydaje się więc, że doświadczanie globalizacji może pośredniczyć w związku 
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psychopatii z satysfakcją z życia, jednak dla zuchwałości mechanizm tej mediacji 

będzie odmienny niż dla pozostałych manifestacji psychopatii. 

4. Motywacja osiągnięć 

4.1. Motywacja osiągnięć – rys historyczny 

W „Explorations of Personality z 1938 roku Henry Murray usiłował opisać 

psychikę człowieka w sposób możliwie najbardziej kompleksowy. Przyjął wiele 

założeń, stanowiących jeszcze przez dziesiątki lat podstawę do rozważań na temat 

osobowość. Dostrzegł, że w reakcji na bodziec, niektóre ludzkie reakcje są powtarzalne 

i mogą tworzyć powracający schemat. Te tendencje mogły być według Murraya 

objawami hipotetycznych sił, które napędzają działania człowieka – popędów, 

skłonności lub potrzeb. Najważniejsze dla niniejszych rozważań są właśnie te potrzeby, 

pośród których autor wymienia między innymi potrzebę osiągnięć – dążenie do 

poczucia siły, unikanie trudności i ambicję do osiągania rzeczy trudnych możliwie jak 

najszybciej. (s. 80 – 81). Właśnie w tym dziele prawdopodobnie pierwszy raz pojawia 

się pojęcie opisujące wprost potrzebę dążenia do osiągania sukcesów. Warto jednak 

nadmienić, że w poczet potrzeb Murray dołączył także rozpoznawalność – dążenie do 

eksponowania swoich osiągnięć, szacunku i prestiżu. Wielu późniejszych badaczy 

włączało ten aspekt w definicje motywacji osiągnięć lub traktowało go jako jeden z 

możliwych motywów tej sfery. Później, jak to w psychologii często już bywało, 

motorem do rozwoju okazał się brak satysfakcjonujących narzędzi do pomiaru 

motywacji osiągnięć. Zwrócił na to uwagę McClelland (1953) i w swojej definicji 

motywacji osiągnięć wprowadził element umożliwiające kwestionariuszowy pomiar 

siły dążenia do sukcesów – uwzględnienie w tym konstrukcie wyobraźni. Oznacza to, 

że za wskaźnik dążenia do osiągnięć uznano nie tylko częstotliwość realnych działań 

nakierowanych na sukces w jakiejś dziedzinie, ale także skłonność do wyobrażania 

kompetetywnych działań oraz interpretacji obserwowanych zachowań, jako dążących 

do osiągnięć. W tym ujęciu, motywacja osiągnięć nie jest przyrodzona i może być 

nabyta, a korzyści płynące z wysokiego jej poziomu są sprzyjające skutecznemu 

funkcjonowaniu, zwłaszcza w życiu zawodowym. Dążenie do sukcesów ma wiązać się 

ze zmianą w gospodarowaniu pieniędzmi, ograniczeniem ryzykownych zachowań, czy 

dobrym funkcjonowaniem w roli przedsiębiorcy (McClelland, 1961). Z drugiej strony, 

McClelland (1965) trzeźwo dostrzegł problem etyczny w rozwoju nauki o możliwości 

uczenia różnych rodzajów motywów – nie jest to zwykła umiejętność, którą się 
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nabywa, a więc rzeczą godną rozważenia jest to, czy należy promować niektóre 

motywy. Okres lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. był zdominowany właśnie 

przez traktowanie motywacji osiągnięć jako cechy, którą można nabyć poprzez trening 

lub wychowanie (Rosen, D'andrade, 1959). Heider (1958) podkreślał jeszcze, że do 

osiągnięcia celu nie jest wystarczające posiadanie tylko motywacji13. Wymagane są 

także zdolności, które Heider uważa za siłę napędową działania. Nabyte umiejętności 

pozwalają przeciwstawić się zewnętrznym okolicznościom i skutecznie osiągać 

zaplanowane cele. Heider sugerował również, że kompetencje posiadane w jednej 

dziedzinie, przenoszą się także na inne sfery funkcjonowania np. jeżeli potrafimy 

rozwiązywać problemy w pracy, będziemy potrafili radzić sobie z nimi także w naszym 

najbliższym otoczeniu. W latach pięćdziesiątych powiązano również pomiary 

motywacji osiągnięć z efektywnością działania – empirycznie dowiedziono, że osoby 

o wysokiej motywacji osiągnięć skuteczniej wykonują zadania, zwłaszcza te związane 

z odnoszeniem sukcesów (1958). 

Rozumienie motywacji osiągnięć znacznie wzbogacił Atkinson (1957). Uważał, że 

dla zrozumienia ludzkich zachowań, niezbędne jest wyodrębnienie trzech różnych 

elementów motywacji – motywu, oczekiwania i pobudki (ang. incentive). Motyw w tej 

koncepcji jest rozumiany nie jako rodzaj popędu, lecz jako skłonność do osiągania 

konkretnych rodzajów satysfakcji. Oczekiwanie to poznawcza ocena potencjalnych 

konsekwencji jakiegoś działania, która może przyjmować formę subiektywnego 

przewidywania prawdopodobieństwa osiągnięcia upragnionego wyniku. Pobudka jest 

pojęciem, które opisuje relatywną atrakcyjność celu, lub wręcz przeciwnie, jak 

nieprzyjemne będą konsekwencje, gdy jednostka go nie osiągnie. Motywacja w tym 

ujęciu jest funkcją siły motywu, wiary w skuteczność działania oraz wartość 

gratyfikacji. Atkinson, nawiązując do tradycji behawiorystów, do których 

niejednokrotnie się odwołuje, sformułował nawet wzór: motywacja = f (motyw × 

oczekiwanie × pobudka). Taki opis procesu decyzyjnego działa wyłącznie w sytuacji, 

w której wybiera się między podjęciem jakiegoś zadania a rezygnacją. Jednakże 

człowieka do działania nie motywuje wyłącznie dążenie do sukcesu, ale także 

skłonność do unikania porażki. Na przykład w sytuacji, w której dostępne są dwa 

zadania, ale jedno z nich jest trudniejsze oraz bardziej atrakcyjne, a drugie łatwiejsze 

 
13 Heider (1958) używał nieco nietypowego określenia „próbować” (ang. trying). 
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lecz odpowiednio mniej interesujące, decyzja staje się trudniejsza. Wzór może jednak 

funkcjonować, jeżeli przyjmie się, że atrakcyjność celu jest pozytywnie i liniowo 

związana z jego trudnością. Osoby o silnym motywie mistrzostwa będą dążyły do 

podejmowania zadań o umiarkowanym poziomie trudności, a jednostki, u których 

dominuje motyw unikania porażki będą wybierały zadania trudne i łatwe. Trudne, 

ponieważ porażka w sytuacji, w której prawdopodobieństwo sukcesu jest niskie jest 

mniej kosztowna, a łatwe, bo porażka jest mniej prawdopodobna.  

Aż do Raynora (1969) nie rozróżniano, czy przewidywanie gratyfikacji z 

osiągnięcia jakiegoś celu dotyczy najbliższego okresu, czy jest oddalone w czasie. Ten 

badacz podkreślał znaczenie korzyści tych drugich. Znaczenie nastawienia na 

przyszłość dla efektywności w wykonywaniu zadań i motywacji osiągnięć częściowo 

udało się udowodnić empirycznie. W grupie osób, które wykonywały kolejne zadania, 

wymagające rozwiązania zadania poprzedniego, najlepiej wypadały osoby z wysoką 

motywacją osiągnięć i niskim lękiem. W grupie, w której badani starali się przejść przez 

taką samą liczbę zadań, lecz nie były one ze sobą związane, nie było istotnych różnic 

między grupą z wysoką motywacją i niskim lękiem względem grupy z niską motywacją 

i wysokim lękiem (Raynor, Rubin, 1971). Można więc na podstawie tekstów Raynora 

(1969; Raynor, Rubin, 1971) wysnuć wniosek, że motywacja osiągnięć jest 

wzmacniana przez postrzeganie korzyści wybiegających czasowo poza sferę 

natychmiastowej gratyfikacji. Ten związek ma znaczenie szczególnie w kontekście 

formułowania hipotez dotyczących psychopatii, ich impulsywność niemal wyklucza 

dostrzeganie długofalowych skutków działań (Patrick i in., 2009). 

Jednym z kolejnych osiągnięć wzbogacających opis mechanizmów motywacji 

osiągnięć jest obserwacja, która wskazuje na to, że dzieci o jednakowych 

umiejętnościach w różny sposób radzą sobie z wykonywaniem zadań 

eksperymentalnych (Diener, Dweck, 1978). Co więcej, jedne dzieci reagowały 

bezradnością na swoje porażki i po nieudanej próbie, kolejne były coraz gorsze. Druga 

grupa po podejściu, które nie zakończyło się sukcesem, próbowała poprawiać swoje 

błędy i z każdą kolejną osiągała lepsze wyniki. Według autorów przedstawionego 

badania, to co odróżniało obie grupy to nastawienie na mistrzostwo. Te dzieci, które 

poprawiały swoje osiągi bardziej skupiały się na błędach i możliwych rozwiązaniach. 

Kolejne badania wskazują również na to, że dzieci „bezradne” zdecydowanie bardziej 

zapamiętują porażki w porównaniu do sukcesów oraz mają skłonność do wiązania 
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swoich osiągnięć raczej ze szczęściem niż umiejętnościami, a także, jeżeli odniosą jakiś 

sukces, przewidują, że raczej nie uda im się go powtórzyć (Diener, Dweck, 1980). 

Ostatecznie Dweck na podstawie swoich dotychczasowych badań, sformułowała teorię, 

przypisując nastawieniu na mistrzostwo centralną rolę w kształtowaniu umiejętności 

do wykonywania zadań poznawczych. Dweck uznała, że dążenie do mistrzostwa to 

wzorzec zachowania, który charakteryzuje poszukiwanie wyzwań i podtrzymywanie 

efektywności w obliczu porażek. Przeciwnym schematem behawioralnym jest 

bezradność – unikanie wyzwań i osłabianie efektywności pod wpływem porażek. 

Oprócz tego, teoria zakłada dwie orientacje – uczenia się, czyli traktowanie celu jako 

okazji do zwiększenia swoich kompetencji, oraz wyniku – uznawanie za główny cel 

otrzymanie dobrej noty od sędziów czy obserwatorów (Dweck, 1986). 

Kolejnej obserwacji, która ukształtowała współczesne rozumienie motywacji 

osiągnięć, dokonał John Nicholls (1984). W swoich badaniach początkowo zajmował 

się rozwojowymi zmianami w rozumieniu pojęcia umiejętności (ang. ability), w 

których odkrył, że z wiekiem zmienia się postrzeganie przyczyn sukcesu lub porażki, a 

dzieci dopiero z upływem lat uczą się, że oprócz wysiłku, ważny jest także poziom 

umiejętności (Nicholls, 1978). Później Nicholls (1984) dostrzegł, że ludzie mogą 

budować swoje poczucie kompetencji na dwa odmienne sposoby. Pierwszy z nich – 

poprzez odniesienie do własnego mistrzostwa i poziomu zrozumienia, dotyczy sytuacji, 

w której jednostka uczy się jakiejś umiejętności i wraz z poczuciem, że potrafi więcej, 

czuje się także bardziej kompetentna. Poczucie kompetencji da się jednak uzyskać 

także w inny sposób – poprzez odniesienie do zewnętrznych standardów. Jeżeli 

jednostka wypada powyżej przeciętnej, to uznaje swój poziom umiejętności za wysoki14, 

jeżeli poniżej, to znaczy, że ma niski poziom zdolności. 

W wymienionych do tego miejsca koncepcjach można wyodrębnić dwa wymiary 

na których różnią się ludzie w dążeniu do odnoszenia sukcesów. Dweck (1986) 

koncentrowała się na rozróżnieniu koncentracji na nauce od nacisku na wynik. Nicholls 

(1984) zwrócił uwagę na punkt odniesienia, do którego ludzie odnoszą swoje wyniki – 

względem własnych standardów lub względem poziomu innych. Te sposoby 

postrzegania motywacji osiągnięć nie muszą się jednak wykluczać, da się zresztą 

 
14 Nicholls (1984) przywołuje przykład testów inteligencji – skala odnosi się wyłącznie do wyników 

innych osób badanych. 
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dostrzec pewne podobieństwa między tymi koncepcjami – dążenie do zwiększania 

kompetencji wydaje się związane z oceną w kontekście własnego poziomu, zaś 

nastawienie na wykonanie, z chęcią osiągnięcia wyniku lepszego niż inni. 

Podobieństwo i możliwość syntezy dostrzegły Ames i Archer (1987). Wprowadziły 

pojęcia nastawienia na mistrzostwo oraz nastawienia na wyniki, rozpoczynając 

prawdopodobnie w ten sposób trend, dążący do włączenia istotnych koncepcji 

motywacji osiągnięć w jeden konstrukt. Wraz ze stosunkową łatwością pomiaru i 

korzystaniem ze zdobyczy popularnej wtedy psychologii poznawczej, zaowocowało to 

rozkwitem badań nad motywacją osiągnięć (Elliot, 2013). 

4.2. Motywacja osiągnięć – ujęcia współczesne 

Za przełom w budowaniu konstruktu motywacji osiągnięć, można uznać włączenie 

unikania jako kolejnego wymiaru związanego z ogólną motywacją. Elliot (1999) 

wprowadził rozróżnienie między motywacją objawiającą się dążeniem oraz 

ograniczającą się do unikania. To rozróżnienie można uznać za początek 

współczesnego rozumienia motywacji osiągnięć. Dążenie charakteryzuje się 

zachowaniami, które prowadzą do upragnionego celu. Unikanie to wymiar, który 

opisuje nastawienie na unikanie niechcianych wydarzeń (Elliot, 1999). W tym ujęciu 

motywacja osiągnięć jest rozumiana jako dynamiczny poznawczy schemat prowadzący 

do dwóch celów związanych z osiągnięciami – potrzeby sukcesu i uniknięcia porażki 

(Elliot, Church, 1997). Jak twierdzą autorzy koncepcji, oczekiwanie kompetencji jest 

poprzednikiem jednego z tych dwóch motywów. Nie jest więc zmienną pośredniczącą 

między motywami, nie jest też na tym samym poziomie pod względem hierarchicznym, 

lecz jego poziom wpływa na wykształcenie się obu orientacji. Na podstawie tych 

założeń wyodrębniono początkowo trzy rodzaje motywacji osiągnięć – nastawienie na 

wynik (ang. performance-approach orientation), unikanie porażki (ang. performance-

avoidance orientation) oraz nastawienie na mistrzostwo (ang. mastery orientation). 

Ostatnia z wymienionych manifestacji motywacji osiągnięć, była początkowo uważana 

za wzorcową formę, a badacze utożsamiali ją z motywacją wewnętrzną. Nie 

wprowadzano także podziału motywu mistrzostwa uwzględniającego dążenie-

unikanie, bo ten mógłby wydawać się nieintuicyjny. Jednak niedługo potem, 

mistrzostwo również zostało wzbogacone o wymiar walencji (Elliot, McGregor, 2001) 

– dodatkowo wprowadzono więc pojęcie unikania niekompetencji (ang. mastery 

avoidance). W ten sposób otrzymano schemat w formie macierzy 2x2, który miał 
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reprezentować strukturę dążenia do sukcesów (ryc. 1). Ramy przyjęte przez Elliota i 

McGregor (2001) posłużą także jako definicja motywacji osiągnięć w niniejszej pracy. 

Ryc. 1 

Struktura dążenia do sukcesów wg Elliota i MgGregora (2001). Opracowanie własne. 

 

 

Nastawienie na wyniki jest więc dążeniem do osiągania sukcesów poprzez takie 

wykonywanie zadań, które będzie dostrzeżone przez osoby je oceniające i pozwoli na 

wykazanie się wysokimi kompetencjami. Unikanie porażki to zaś podejście, w którym 

działania jednostki również koncentrują się na ocenie innych, jednak głównie zależy na 

tym, aby nie była ona negatywna. Jest to więc powstrzymywanie się od takich zadań, 

które mogłyby zostać wykonane w sposób nieprawidłowy lub uwidoczniłyby ich brak 

kompetencji. Nastawienie na mistrzostwo oznacza skupienie się na zwiększaniu 

kompetencji i poszukiwaniu strategii poprawienia jakości wykonania zadań (Elliot, 

Church, 1997). Unikanie niekompetencji jest wymiarem oznaczającym usiłowanie 

niedopuszczenia do zbudowania kompetencji zbyt niskich względem potrzeb 

określonego zadania, lub utraty jakiejś umiejętności15 (Elliot, McGregor, 2001). Warto 

zwrócić uwagę, że w tej koncepcji, choć cele związane z mistrzostwem uznawane są 

za te optymalne, to nastawienie na wyniki także jest orientacją, która może pozytywnie 

wpływać na efektywność działań (Harackiewicz i in., 1998). 

Hierarchiczny stosunek motywów osiągnięć i pierwotna, rozwojowa rola 

nastawienia na mistrzostwo (Elliot, Church, 1997) może wskazywać na to, że struktura 

ta powinna być względnie stała w ciągu życia. Dodatkowo, analizy włączające do 

 
15 Elliot i McGregor (2001) za jeden przykładów podają osoby starsze, które mogą się obawiać, że wiek 

obniży niektóre ich zdolności. Inną egzemplifikacją jest koncentracja na niezapominaniu informacji, 

których się już raz nauczyło. 
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struktury motywacji osiągnięć cechy osobowości i temperamentu, wskazują na to, że 

da się wyodrębnić dwa czynniki motywacyjno-osobowościowe charakteryzujące się 

aktywnym dążeniem do celów, lub unikaniem wyzwań (Elliot, Thrash, 2002). Oprócz 

tego, cele tworzące strukturę motywacji osiągnięć, są w dużej mierze konstruktem 

poznawczym (Elliot, Church, 1997), a więc kolejne informacje na temat własnej 

efektywności przechodzą przez podobny schemat myślowy, być może wzmacniając go. 

Z drugiej strony człowiek ma zdolność samokontroli (Zimmerman, 1989), a 

dominujące cele związane z motywacją mogą być modyfikowane np. poprzez 

procedurę prymowania (Shah, Kruglanski, 2003). Badania empiryczne dostarczają 

dowodów zarówno na względną stałość motywów osiągnięć, jak i na pewne zmiany 

zachodzące w ciągu życia. Longitudinalne badania prowadzone wśród studentów 

wskazują na to, że u 60% z nich profil motywacji pozostaje taki sam w ciągu jednego 

roku akademickiego (Tuominen-Soini i in., 2011). Wyniki te potwierdzają także 

badania na sportowcach, w których powtarzano pomiar po 21 dniach (Conroy i in., 

2003). Wymiar, który w największym stopniu podlega zmianom temporalnym, to 

unikanie porażki (Fryer, Elliot, 2007). Wydłużenie kontrolowanego okresu zwiększa 

jednak istotność zmian. Studenci czwartego roku mają niższy poziom nastawienia na 

mistrzostwo, a wyższy nastawienia na wyniki niż studenci pierwszego roku (Lieberman, 

Remedios, 2007). Ekstrapolując wyniki tego badania na ogólną populację, warto 

zachować ostrożność, ponieważ badani odpowiadali na pytania, które odnosiły się do 

motywacji studiowanego kierunku. Na wielkość efektu wpłynęły więc 

prawdopodobnie czynniki związane ze studiami (np. znudzenie, zawód wybranymi 

przedmiotami, lęk przed rozpoczęciem życia zawodowego), a nie tylko zmiany 

rozwojowe. Badania nie wskazują na to, aby motywacja osiągnięć była w sposób 

istotny związana z wiekiem (Heidemeier, Staudinger, 2015). Pewne różnice udało się 

uchwycić u mężczyzn, którzy z wiekiem w mniejszym stopniu nastawieni są na 

mistrzostwo (Steinberg i in., 2001). Większość danych wskazuje więc, że w życiu 

dorosłym nie występują lub występują wyłącznie niewielkie zmiany w motywacji 

osiągnięć związane z wiekiem, jednak istnieje możliwość, że profil zmieni się w celu 

zaadaptowania do jakiejś sytuacji, bądź w wyniku samoregulacji prowadzącej do 

zwiększenia efektywności działań (Fryer, Elliot, 2007). 

Orientacje wyodrębnione przez badaczy dążenia do osiągnięć mogą być nieco 

mylące, ponieważ dominujące w Polsce tłumaczenie, czyli „motywacja osiągnięć” (np. 
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Bańka, 2005; Derbis, Filipkowski, 2018) sugeruje podobieństwo do innych 

konstruktów związanych z motywacją rozumianą ogólnie. Jednakże, to co w tym i w 

innych tekstach jest nazywane „motywacją osiągnięć” to konstrukt poznawczy, który 

oznacza raczej cele osiągnięć. Cele posiadają swoje definicje, a różnice indywidualne 

w ich rozumieniu objawiają się na wymiarze mistrzostwa-współzawodnictwa. Drugim 

aspektem, który składa się na definicję kompetencji jest walencja, którą wyraża wymiar 

dążenia-unikania (Murayama i in., 2012). Ma to szczególne znaczenie, ze względu na 

to, że historycznie motywacja osiągnięć kształtowała się w opozycji do podejścia 

dyspozycyjnego, a teoretycy podkreślają, że cele mogą być modyfikowane przez 

kontekst oraz, że pomiarowi motywacji w tym ujęciu mogą podlegać całe grupy 

(Murayama i in., 2012). Jest to istotne, biorąc pod uwagę globalizację, czyli jedną ze 

zmiennych biorących udział w badaniu własnym, która z jednej strony stanowi kontekst 

funkcjonowania w XXI wieku, a z drugiej jest operacjonalizowana jako wpływ zjawisk 

społecznych na poznawcze i afektywne funkcjonowanie jednostki. 

Badacze posługując się pojęciem motywacji osiągnięć próbują nie tylko stworzyć 

pełniejszy opis jednostki, lecz także wyjaśniać przy jej pomocy różnice w ich 

funkcjonowaniu. Wyniki wskazują na to, że motywacja osiągnięć rzeczywiście wpływa 

na skuteczność działania. Badania prowadzone na studentach dowodzą, że nastawienie 

na mistrzostwo wpływa na wyższy poziom opracowania materiału, przygotowania do 

zajęć, spodziewanych wyników semestralnych, zadowolenia z wykładów, stosowania 

strategii w nauce i zainteresowania przedmiotem. Kolejna orientacja – nastawienie na 

wyniki pozostaje w relacji z dobrym przygotowywaniem do zajęć i oczekiwaniami co 

do ocen, ale dodatkowo również z rzeczywistymi lepszymi wynikami. Inne są korelaty 

unikania porażki – wiąże się ujemnie ze stosowaniem strategii przy nauce, 

przygotowaniem do zajęć, oczekiwaniami co do ocen, zadowoleniem z zajęć, 

zainteresowaniem przedmiotem i ocenami (Harackiewicz i in., 2000). Metaanaliza 243 

badań wskazuje na to, że nastawienie na mistrzostwo i na wyniki dodatnio wiąże się z 

jakością wykonywania zadań (efekt dla nastawienia na mistrzostwo był nieco wyższy), 

zaś orientacje unikowe – unikanie porażki i niekompetencji, korelują ujemnie z 

wynikami pracy (Hullemani in., 2010). Identycznie korelacje układają się dla związku 

z zainteresowaniem dziedziną (efekt dla nastawienia na mistrzostwo był tu jednak dużo 

wyższy). Warto także podkreślić, że w tej metaanalizie pod uwagę brano nie tylko 

miary uzyskane przy pomocy narzędzi nawiązujących bezpośrednio do struktury 
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dążenia do sukcesu (Elliota i MgGregora, 2001), wyniki przypisywano do 

odpowiedniej orientacji na podstawie podobieństw w definicji (Hullemani in., 2010), 

co może negatywnie wpływać na ich rzetelność. Inna metaanaliza zestawia wymiary 

motywacji osiągnięć z jeszcze jedną zmienną – poszukiwaniem pomocy. Okazuje się, 

że po poradę u innych chętniej sięgają badani o wysokim nastawieniu na mistrzostwo i 

nastawieniu na wyniki, a rzadziej unikający porażki i niekompetencji (Baranik i in., 

2010). 

4.3. Motywacja osiągnięć – związki z wybranymi zmiennymi 

Aby zwiększyć pole podstaw teoretycznych do formułowania własnych hipotez 

analizuję także związki motywacji osiągnięć z cechami osobowości oraz 

temperamentu. Nastawienie na mistrzostwo wiąże się dodatnio z ugodowością, 

sumiennością i stabilnością emocjonalną. Nastawienie na wynik jest w ujemnej relacji 

z ugodowością, zaś dodatniej z sumiennością. Unikanie porażki koreluje ujemnie z 

ugodowością, sumiennością oraz stabilnością emocjonalną (Sorić i in., 2017). Co 

ciekawe, unikanie niekompetencji nie wchodzi w istotne relacje z klasycznymi cechami 

osobowości, ale współwystępuje np. ze zmęczeniem fizycznym, czy poznawczym i 

emocjonalnym wyczerpaniem (Vaulerin i in., 2016). W kontekście prowadzonych 

przeze mnie badań, istotne są również wyniki dotyczące związków z czynnikami 

tworzącymi nieco mniej popularną teorią osobowości – HEXACO, o której 

wspomniałem już wyżej w kontekście psychopatii, ponieważ szósty, dodatkowy 

czynnik osobowości, który został w tej koncepcji wyodrębniony to uczciwość-pokora, 

czyli moralny aspekt psychiki człowieka, związany jest negatywnie z psychopatią (Lee, 

Ashton, 2005). Okazuje się, że cecha ta jest również związana z celami osiągnięć – 

dodatnio z nastawieniem na mistrzostwo i ujemnie z nastawieniem na wyniki oraz 

unikaniem porażki (Dinger i in., 2015). 

Struktura motywacji osiągnięć nie pozostaje bez wpływu na dobrostan i satysfakcję 

z życia. Cele dotyczące osiągnięć, które wiążą się ze statusem społecznym korelują 

dodatnio z depresją i lękiem (Wang i in., 2007). W innych badaniach, najwyższy 

poziom dobrostanu osiągały osoby, których dominującą orientacją było nastawienie na 

mistrzostwo. Najniższy wynik, uzyskali zaś badani o orientacjach unikających 

(Tuominen-Soini i in., 2008). Należy jednak zachować ostrożność w interpretacji tych 

wyników, bo za miarę dobrostanu przyjęto wynik skali mierzącej samoocenę, a więc 

konstrukt, który jest raczej jego predyktorem niż składnikiem. Badania na sportowcach 
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wskazują na dodatnią relację nastawienia na mistrzostwo i ujemną unikania porażki, z 

pozytywnym afektem (Adie i in., 2008). Ogólny wskaźnik motywacji osiągnięć jest 

również dodatnim korelatem satysfakcji z życia (Karaman, Watson, 2017). Motywacja 

osiągnięć wiąże się też z wyższym poziomem zadowolenia z pracy a także z większym 

zadowoleniem z warunków w których się pracuje, systemu awansów i systemu 

wynagrodzeń (Metz, 2018). Ujemna korelacja występuje między potrzebą sukcesów a 

podejściem współpracowników do wykonywania pracy (Hayat i in., 2016). 

Związki motywacji osiągnięć z psychopatią udało się wykazać w moich 

poprzednich badaniach. Psychopatia moderowała związek kontrproduktywnych 

zachowań w pracy z trzema wymiarami motywacji – nastawieniem na mistrzostwo, 

nastawieniem na wyniki oraz unikaniem porażki (Filipkowski, Derbis, 2020). Okazało 

się, że wysoki poziom motywacji może wpływać na zaniechanie zachowań 

kontrproduktywnych wśród osób o cechach psychopatycznych. Inne badania wskazują 

na to, że cele osiągnięć związane z dążeniem i unikaniem korelują ujemnie z 

psychopatią niekliniczną (Ross, Rausch, 2001). Wynik ten można interpretować, jako 

ogólnie niższy poziom motywacji osiągnięć u osób charakteryzujących się wysokim 

poziomem psychopatii. Badania, w których analizowano korelaty triarchicznego 

modelu psychopatii, wskazują na to, że zuchwałość koreluje dodatnio z nastawieniem 

na mistrzostwo, a bezduszność i rozhamowanie ujemnie z nastawieniem na 

mistrzostwo oraz dodatnio z nastawieniem na wyniki (Baran, Jonason, 2020).  

Niewiele jest badań łączących prężność psychiczną z motywacją osiągnięć. Osoby 

o wysokiej prężności psychicznej charakteryzują się większą motywacją zewnętrzną i 

nastawieniem na zadanie, niż ci o niskim poziomie (Turner, Schallert, 2001). Wyniki 

uzyskane na grupie studentów wskazują na to, że tylko wymiar nastawienia na 

mistrzostwo jest związany z tą zmienną, analiza poszczególnych pytań pokazuje jednak, 

że dodatni związek może występować także ze skalą nastawienia na wyniki oraz 

unikania porażki (Splan i in., 2011). Prężność psychiczna współwystępuje także z 

ogólnym poziomem motywacji osiągnięć (Magnano i in., 2016). Okazuje się również, 

że motywacja w podziale na wewnętrzną i zewnętrzną jest istotnym predyktorem 

prężności psychicznej. W większym stopniu wpływa na nią jednak motywacja 

wewnętrzna (Ghasem, Hosseinchari, 2012). 
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5. Prężność psychiczna 

5.1. Prężność psychiczna – rys historyczny 

W rozważaniach psychologicznych istotne miejsce zajmują refleksje dotyczące 

tego, jakie piętno pozostawiają w psychice człowieka nieprzyjemne i traumatyczne 

wydarzenia, które przytrafiają się w ciągu życia (Goldberg i in., 1999; Hill, Sandfort, 

1995; Armsworth, Holaday, 1993). Aby jednak wzbogacać naukę o wiedzę na temat 

zmniejszenia negatywnych konsekwencji psychologicznych, istotne jest, aby 

analizować także cechy i mechanizmy, które przed nimi chronią. Jedną z takich 

dyspozycji jest właśnie prężność psychiczna. Już łacińska etymologia słowa „prężność” 

(lat. resilio), czyli „ponowne wskoczenie”, dosyć trafnie obrazuje jego sens. Bardziej 

konwencjonalnie można zdefiniować prężność psychiczną jako zdolność do 

zachowywania zdrowia psychicznego pomimo doświadczania przeciwności (Herrman 

i in., 2011) lub umiejętność powracania do stanu sprzed kryzysu (de Terte, Stephens, 

2014). Nie ma konsensusu co do początku zastosowania określenia „prężność” w nauce. 

Crawford Holling (1973) przy pomocy tego pojęcia opisywał zjawisko odnawiania się 

środowisk. Niektórzy uważają zaś, że początkowo wyrażało zdolność materiału do 

opierania się wstrząsom (Van Der Leeuw i in., 2000). Jeszcze inni sugerują, że 

„prężność” wyrosła na gruncie psychologii i psychiatrii już w latach czterdziestych za 

pośrednictwem badań Normana Germazy’eg, Emmy Werner i Ruth Smith (Waller, 

2001; Manyena, 2006). Samą postawę można jednak odnaleźć w filozofii i literaturze. 

Marek Aureliusz namawiał by być jak skała w obliczu fal, i że „szczęściem jest znosić 

(smutne zdarzenia) wzniośle” (Marek Aureliusz, tłum. Reiter, 1997). Seneka tak 

charakteryzował człowieka światłego „ (…) i jest tak bardzo odporny na ciosy od ludzi 

i zdarzeń, że przynosi mu korzyść nawet krzywda” (Seneka, tłum. Joachimowicz, 2001). 

„Mędrzec z Concord” Ralph Waldo Emerson ostrzegał przed użalaniem się i zwracał 

się do czytelnika „(…) trwaj przy swym dziele, a zło już zaczyna ulegać poprawie” 

(Emerson, 1841, tłum. 2020). Bohaterowie kontrowersyjnej Ayn Rand (Rand, 1957, 

tłum. 2005; Rand, 1943, tłum. 2014) w starciu ze światem, pragnącym pogrzebać ich 

ideały, koncentrują się niemal chorobliwie na działaniach, które pozwolą im 

funkcjonować we właściwy dla siebie sposób, nawet wbrew widmu odebrania im 

resztek przestrzeni do działania.  

Źródeł zainteresowania czynnikami, które pozwalałyby opierać się problemom 

psychicznym pomimo występowania sytuacji mogących do tego doprowadzić, upatruję 
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w badaniach nad dziećmi. Nie bez wpływu na pierwsze teorie prężności psychicznej 

pozostała rewolucyjna praca Bowlby’ego (1951), który odszedł od psychoanalitycznej 

koncentracji na dziecięcych konfliktach rozwojowych i popędach, na rzecz więzi z 

matką, w której doszukiwał się zalążków dorosłego życia psychicznego. Widać to 

między innymi w studiach nad wpływem wczesnej separacji dziecka od matki (Rutter, 

1971), czy w badaniach nad skutkami rozwodu dla dziecka (Hetherington, 1979). 

Równocześnie, duże znaczenie dla późniejszych badań nad prężnością psychiczną 

miały rozważania na temat młodzieży i dzieci zagrożonych (ang. at risk), niektórzy 

twierdzą nawet, że oba pojęcia są bliźniacze (Howardi in., 1999). Zagrożenie było w 

tym nurcie badań rozumiane jako rozwój w warunkach zwiększających 

prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w funkcjonowaniu np. zła sytuacja 

mieszkaniowa, niski dochód, czy niskie wykształcenie członków rodziny (West, 1982). 

Badania odbywały się głównie w szkołach i koncentrowały na jej roli w kształceniu 

zdrowych postaw. West i Farrington (1973; za Howard i in., 1999) dostrzegali, że 

placówki oświaty są pierwszym miejscem, które może promować higienę 

psychologiczną wśród młodzieży. Te jednak nie tylko tego nie robią, lecz wręcz 

przyczyniają się do rozwijania niezdrowych zachowań, by stać się miejscem, w którym 

problemy się pojawiają i pozostają z uczniami także w dorosłym życiu. 

Metodologicznie mocną stroną prac w tym nurcie była mnogość badań 

longitudinalnych. Jednakże później zarzucono zapraszanie do udziału w nich wyłącznie 

młodzieży, która po prostu odróżniała się od większości przeważnie agresywnością, 

wszak do młodzieży zagrożonej mogły zaliczać się także jednostki ciche i wycofane. 

Praktykom zarzucano także, iż więcej uwagi poświęcają dostosowywaniu uczniów do 

systemu szkolnego, niż modyfikowaniu systemu do potrzeb wychowanków.  

W 1974 roku Elwyn Jones Anthony postulował, że niektóre dzieci są “niewrażliwe” 

– stresory wpływają na nie w mniejszym stopniu niż na pozostałe. Helen Epstein (1979) 

opisywała dzieci, które potrafiły opierać się kryzysowi pomimo doświadczeń 

Holocaustu (czego dowodzić ma między innymi historia samej autorki). Badacze 

uważali nie tylko, że niektóre jednostki mają lepsze mechanizmy pozwalające im 

chronić się przed negatywnymi skutkami różnych wydarzeń, lecz samo doświadczenie 

takich sytuacji może przyczyniać się do ich wykształcenia – dzieci te nie są więc 

niewrażliwe. Odczuwają trudy i ból związany z traumą, ale potrafią zaadaptować się 

do sytuacji poprzez przyspieszony rozwój (Robson, 1985). Występowanie czynników 
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chroniących udało się także wykazać w badaniach – większość dzieci wychowanych w 

miejscach podwyższonego ryzyka16 wyrasta na funkcjonalne jednostki (Werner, 1989), 

a np. wysoka inteligencja może sprawiać, że stres będzie mobilizował do rozwoju, nie 

zaś spowalniał jego bieg (Garmezy i in., 1984). Zwrócono również uwagę na 

poszukiwanie takich czynników nie tylko w cechach dyspozycyjnych, ale także w 

uwarunkowaniach biologicznych, wychowaniu i środowisku (Garmezy i in., 1984). 

Werner (1989) podzieliła je dodatkowo na trzy grupy: cechy dyspozycyjne, czyli 

umiejętności społeczne, czy inteligencja i poziom aktywności; więzi emocjonalne, 

czyli wsparcie emocjonalne jakie można otrzymać od rodziny, rówieśników tudzież 

partnera; zewnętrzne systemy wsparcia, przez które rozumiała szkołę, pracę i kościół, 

czyli miejsca, które pozwalają na rozwój umiejętności i praktykowanie wierzeń. 

W latach dziewięćdziesiątych drogi niektórych badaczy zajmujących się 

prężnością psychiczną rozeszły się, a spośród wszystkich rozgałęzień, które powstały, 

szczególnie wyraźnie można dostrzec dwie – jedną podążyli ci uznający prężność za 

proces, a drugą badacze traktujący ją jako cechę. Chronologicznie pierwszym 

podejściem było uznawanie prężności psychicznej za proces. Już w 1980 roku Frederic 

Flach sugerował, że jest ona mechanizmem, który wymaga przede wszystkim 

kreatywności. Ma pomagać w dostrzeganiu różnych możliwości wyjścia z kłopotliwej 

sytuacji i odnajdowaniu się w wydarzeniach, które są nowe. Również wyżej 

wspominany już Rutter, który analizował wpływ obecności rodziców w wychowaniu 

oraz czynników ochronnych na zdolność człowieka do opierania się przeciwnościom 

losu, wpisywał się raczej w ten nurt badań. Wspomina o tym, że ten sam człowiek może 

nie być konsekwentny w swoich reakcjach na trudności, lecz w zależności od stanu w 

jakim się akurat znajduje, radzić sobie z problemami z różną skutecznością. Czynniki 

ochronne mogą funkcjonować tylko w zestawieniu z konkretnym zagrożeniem, nie 

można więc traktować prężności psychicznej jako względnie stałej właściwości 

człowieka, lecz raczej jako mechanizm lub właśnie proces (Rutter, 1987). Rutter 

dowodzi, że brak wsparcia ze strony rodziców oraz ich krytykanctwo, przyczynia się 

do awersyjnego temperamentu (negatywny nastrój, nieregularność, wybredność). Poza 

tym dzieci, które mają nienajlepsze relacje z rodzicami, częściej cierpią na zaburzenia 

behawioralne jeżeli rodziny dotykają problemy (Rutter, 1987). Z dzisiejszej 

 
16 Kauai na Hawajach, gdzie 1/3 dzieci doświadcza stresu w umiarkowanym bądź dużym stopniu – mowa 

tu o rozwodach, problemach alkoholowych w rodzinie, biedzie, czy braku edukacji (Werner, 1989). 
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perspektywy wydaje się, że badania mają kilka wyraźnych słabości. Nie jesteśmy w 

stanie stwierdzić, czy awersyjny temperament nie objawiał się także w bardziej 

krytycznym podejściu do rodziców, a poziom relacji z rodzicami jest przecież w dużej 

mierze współuzależniony od tego, czy w rodzinie występują jakieś problemy, czy nie. 

Może to być przykład błędu wyjaśnienia idem per idem. Inni badacze podkreślali 

transakcyjny charakter prężności psychicznej – jako interakcję czynników 

genetycznych, biologicznych i psychologicznych w kontekście określonego 

środowiska. W zależności od sytuacji, interpretacji i dotychczasowych doświadczeń, 

każdy z tych elementów może człowieka chronić, narażać lub zwiększać podatność na 

wpływ zagrożeń na poziom funkcjonowania (Egeland i in., 1993). 

Do teorii prężności-cechy można włączyć z pewnością koncepcję ego-prężności 

(Block, Block, 1980), w której autorzy traktują ją jako kontinuum, na którego jednym 

końcu znajduje się zaradność i wysoka zdolność do adaptacji, a na drugim brak 

umiejętności reagowania na dynamicznie zmieniające się środowisko. Thomas Miller 

(1988) zwraca uwagę, że filozofowie i naukowcy od lat zajmowali się interakcją ciała 

i ducha, czyli między innymi związkiem stresu z chorobami. Sugerował, że rozważania 

te mogą pomijać jeden wątek – być może związek ten jest przez coś mediowany. Tym 

pośrednikiem miała być właśnie prężność psychiczna, rozumiana jako cechy 

osobowości oraz „chemia ciała” (ang. body chemistry), które mogą przyczyniać się do 

zdolności lub niezdolności przezwyciężania kłopotów. W tym podejściu poszukiwano 

również cech odróżniających dzieci, które pomimo napotykanych trudności rozwijają 

się prawidłowo, od tych, które ulegają w walce z niedogodnościami. Okazało się, że na 

prężność psychiczną składają się: poziom aktywności, przyjacielskość, 

autonomiczność, pozytywny nastrój, ciekawość, wytrwałość i odpowiedzialność 

społeczna, jednak tylko w sytuacji, w której w okresie dzieciństwa jednostka otrzymuje 

odpowiednie wsparcie oraz wykształca produktywne strategie radzenia sobie ze 

stresem (Cowen, Work, 1988). Do analogicznych wniosków doszli Beardslee i 

Podorefsky (1988), którzy konstatowali, że badani odporni na problemy dorastania z 

rodzicami cierpiącymi na zaburzenia afektywne i emocjonalne są aktywni, separują się 

od trudności rodziców i starają się stawiać czoła problemom. Ponadto Beardslee i 

Podorefsky (1988), w swojej teorii uwzględnili jeszcze trzy grupy czynników: 

odpowiednie podejście poznawcze, realistyczną ocenę własnych możliwości i 

oczekiwań oraz trafne rozumienie sytuacji. Rozumienie prężności psychicznej jako 
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względnie stałej charakterystyki człowieka chyba najbardziej uwypuklone jest przez 

Wagnild i Young (1993), które opisują przedmiot pomiaru stworzonej przez siebie skali, 

jako pozytywną cechę osobowości wzmacniającą zdolność jednostki do adaptacji. Tak 

rozumiana prężność psychiczna, w badaniach autorek koreluje dodatnio z ogólnym 

poziomem zdrowia, satysfakcją z życia oraz poziomem morale, ujemnie zaś z 

symptomami depresji. 

5.2. Prężność psychiczna – ujęcia współczesne  

W 2002 roku Ann Masten zasygnalizowała, że skończyła się pierwsza generacja 

badań nad prężnością psychiczną i choć pozostały wciąż istotne metodologiczne 

kwestie, które mogą podawać w wątpliwość sens badań nad tą zmienną, np. czy jest 

ona raczej cechą, czy kombinacją kilku innych, a także czy jest procesem, czy efektem 

działania jakichś procesów. Masten (2002) podtrzymywała wiarę w sensowność tych 

badań i postulowała rozwiązania mające na celu przezwyciężenie dotychczasowych 

problemów: nacisk na badania longitudinalne dużych prób, uwzględnienie interakcji 

różnych czynników ryzyka w miejsce analizy pojedynczych, włączenie w badania 

wielu czynników ochronnych, czy analizy moderatorów procesów rozwojowych. 

Także inni badacze w podobnym okresie zwracali uwagę na wyciągnięcie wniosków z 

przeszłości, poukładanie dotychczasowej wiedzy i potrzebę prowadzenia badań nad 

prężnością psychiczną w nieco bardziej ukierunkowany sposób. Kaplan (1999) 

zauważa, że ograniczenie wszystkich mechanizmów, które wzbraniają nas przed 

kryzysem jest nadmiernym uproszczeniem. Podkreśla także, że pozytywne efekty, 

które mają być wynikiem prężności psychicznej są bardzo nieokreślone – w badaniach 

efektami bywają brak depresji i uzależnień, ale także zdrowie psychiczne i 

samoakceptacja. Zaleca precyzję w operacjonalizacji zmiennych wyjaśnianych oraz 

unikanie terminów wartościujących. Glantz i Swoboda (2002) zachęcają badaczy do 

konkretnego określania problemów, względem których ludzie wykazują się prężnością 

psychiczną. Zwracają także uwagę na to, że nie wszystkie czynniki chroniące muszą 

być jednoznacznie pozytywne, niektóre z nich mogą pierwotnie wiązać się z 

negatywnymi skutkami, a zyskiwać adaptacyjną wartość w zestawieniu z konkretnym 

problemem. Taką zmienną w niniejszej pracy jest psychopatia, która generalnie wiąże 

się negatywnie z dobrostanem (Sutton i in., 2020), ale może stanowić czynnik 

niwelujący negatywne skutki doświadczania globalizacji na funkcjonowanie jednostki. 

Te metodologiczne refleksje nad dotychczasowymi słabościami badań nad prężnością 
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psychiczną i ich przyszłością traktuję jako symboliczny początek podejścia 

współczesnego. Masten, oprócz propozycji dla innych badaczy, sama też dołożyła 

własną cegiełkę, proponując nieco inną definicję prężności psychicznej – jako zjawiska 

dobrej efektywności, pomimo zagrożeń dla adaptacji i rozwoju (Masten, 2001). W 

badaniach nadal można dostrzec dwa podejścia do prężności – traktujące ją jako cechę 

oraz jako proces, jednak istnieją modele, które starają się łączyć oba stanowiska. Źródeł 

zdolności do adaptacji po kryzysie doszukuje się w czynnikach osobowościowych, 

biologicznych i środowiskowych, ale także w ich interakcji (Herrman i in., 2011). 

Ostatnie badania zwracają uwagę na kwestie fizjologiczne. Okazuje się, że prężność 

psychiczna jest częściowo uzależniona od występowania niektórych 

neurotransmiterów, neuropeptydów i hormonów, np. endokannabinoidów. U podłoża 

prężności psychicznej może także leżeć układ limbiczny, szczególnie amygdal, 

hipokamp i brzuszno-przyśrodkowa część kory przedczołowej (Horn i in., 2016). 

Badania nad budowaniem prężności nie ograniczają się więc tylko do interwencji 

psychologicznych lecz poszukiwane są także możliwości farmakologicznego wpływu 

na zdolność opierania się przeciwnościom (Horn i in., 2016). 

Wyróżnia się co najmniej cztery koncepcje, które wydają się bardzo bliskie 

prężności psychicznej, i w pewnym stopniu mogą być przydatne w stawianiu hipotez 

dotyczących jej związków z pozostałymi zmiennymi uwzględnionymi w badaniu 

własnym raportowanego projektu. Jedną z nich jest bez wątpienia twardość (ang. 

hardiness), która charakteryzuje osoby nie popadające w kryzys pomimo stresu. Osoby 

twarde cechuje: wiara w kontrolę nad własnym doświadczeniem, poczucie 

zaangażowania w aktywności i traktowanie przewidywanych zmian jako ekscytujących 

szans na rozwój (Kobasa, 1979). W przeciwdziałaniu skutków trudnych sytuacji istotne 

jest podejście poznawcze, a za najbardziej skuteczne niektórzy badacze uznają 

poszukiwanie korzyści (ang. benefit finding), czyli dostrzeganie pozytywnych 

aspektów w nieprzyjemnych doświadczeniach np. ofiary pożaru zwracają uwagę, że 

mogło stać się coś poważniejszego, że była to lekcja doceniania życia, czy że 

dowiedzieli się, iż mogą liczyć na bliskich (Thompson, 1985). Kolejną cechę można 

przetłumaczyć jako prosperowanie (ang. thriving). Polega ono na czerpaniu korzyści z 

sytuacji kryzysowych, w taki sposób, że po zażegnaniu kryzysu, poziom 

funkcjonowania jednostki jest lepszy, niż przed jego wystąpieniem (Carver, 1998). 

Przyczyną wystąpienia tego zjawiska może być zmuszenie do nabycia wiedzy i 
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umiejętności, które da się również wykorzystać później, po ustąpieniu kryzysu. 

Trudności mogą przyczynić się także do zwiększenia pewności siebie, wiary w to, że 

w podobnych, ciężkich sytuacjach również będziemy potrafili sobie poradzić. Kryzys 

potrafi także wzmocnić relacje społeczne. Uzyskanie pomocy od innych wzmacnia 

wiarę w potencjalne wsparcie również w przyszłości (Carver, 1998). Pozytywne 

psychologiczne skutki przeżytego silnego stresu obejmują także koncepcje zajmujące 

się wzrostem post traumatycznym (Tedeschi, Calhoun, 2004). Dotyczą on jednak 

bodźców silniejszych, które wykraczają poza przeciętne doświadczanie codzienności. 

5.3 Prężność ego 

Koncepcja ego-rezyliencji nawiązuje wprawdzie do psychoanalitycznych korzeni 

psychologii, ale czerpie tylko z założeń dotyczących struktury ego, która jest 

odpowiedzialna za kontrolę impulsów. W tym ujęciu, istnieje wiele mechanizmów, 

które mają na celu podtrzymanie zdolności jednostki do optymalnego funkcjonowania 

(np. kontrola zachowania, czy ustalenie rutyny), a ich suma tworzy prężność 

psychiczną. Wysoki poziom tej cechy oznacza zdolność, do dostosowania 

mechanizmów kontroli w sposób odpowiedni do danej sytuacji (Block, 1993). Dla 

adaptacji niedostateczne są wyłącznie reakcje automatyczne, muszą one być także 

częściowo kontrolowane. Człowiek w dzieciństwie uczy się kontrolować impulsy 

pojawiające się bezwiednie, dzięki czemu kształtuje swoje poczucie sprawstwa i 

kontroli (Block, Kremen, 1996). Dlatego, w oryginalnej koncepcji ogólna prężność 

składa się z dwóch wymiarów: ego-kontroli i ego-rezyliencji. Co również istotne w 

kontekście uwzględnienia globalizacji w przedstawianym modelu badawczym, ego-

prężność ma oznaczać zdolność adaptacji nie tylko do zmieniającej się sytuacji 

życiowej, lecz także do świata pozostającego w stanie permanentnej zmiany (Block, 

Kremen, 1996). Prężność psychiczna jest konstruktem względnie stałym. Badania 

longitudinalne wskazują na to, że wyniki z wczesnego dzieciństwa są w większości 

skorelowane z tymi uzyskanymi we wczesnej dorosłości w ramach wymiarów – 

kontroli i prężności, ale same składniki ego-rezyliencji nie są ze sobą statystycznie 

związane (Block, 1993)17. Później, w okresie po zakończeniu szkoły średniej i w czasie 

 
17 Choć co interesujące, wyniki te są nieco mniej oczywiste w wypadku dziewcząt. Według Blocka 

wynika to z tego, że kobiety są wychowywane w sposób bardziej dyrektywny i ich zachowanie jest 

mocniej kontrolowane. Dlatego mniej więcej w wieku 11 lat pojawia się u nich ujemny związek kontroli 

z prężnością, a więc dostrzegają zagrażające bodźce, lecz nie mają mechanizmów pozwalających na 

adaptacyjną reakcję. Z wiekiem efekt ten ustępuje (Block, 1993). 
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ewentualnych studiów, występuje efekt wzrostu prężności, wynikający 

prawdopodobnie ze zjawiska samoregulacji, zmian rozwojowych oraz wzrostu 

sumienności, stabilności i ugodowości charakterystycznego dla tego okresu (Alessandri 

i in., 2016). Badania obejmujące szerszy zakres (od 2 do 33 lat) wskazują na to, że 

nawet na przestrzeni 31 lat poziom prężności psychicznej jest względnie stały, choć im 

dłuższa cezura od poprzedniego pomiaru tym niższy był poziom korelacji. Badanie 

wskazuje również, że na przestrzeni lat od wczesnego dzieciństwa do dorosłości ogólny 

poziom prężności minimalnie spada (Syed i in., 2020). Zmienność w ciągu życia jest 

uzależniona w dużej mierze od osobowości, zwłaszcza ekstrawersja wiąże się z niższą 

stabilnością rezyliencji (Syed i in., 2020). W ostatnich latach pojawił się model 

rozszerzający oryginalną dwuczynnikową koncepcję prężności psychicznej (Block, 

Block, 1980) na podstawie analizy czynnikowej. Według Farkasa i Orosza (2015) na 

prężność psychiczną składają się: aktywne zaangażowanie, zasoby związane ze 

strategiami rozwiązywania problemów oraz dobre funkcjonowanie pod presją. Ten 

ostatni element wydaje się interesujący w kontekście prowadzonych przeze mnie 

badań, ponieważ może wskazywać na, nieco zaskakujący na pierwszy rzut oka, dodatni 

związek prężności z niektórymi manifestacjami psychopatii. Ogólnie można 

powiedzieć, że prężność psychiczna jest rodzajem zasobu, który opiera się na kontroli 

Ego (Block, Kremen, 1996). Niska kontrola Ego to słaba kontrola impulsów i 

wyrażanie emocji niezależnie od sytuacji. Kontrola wysoka to nadmierne hamowanie 

ekspresji afektów, kłopoty z decyzjami, przy utrzymaniu wytrwałości w działaniu. 

Osoby o wysokim poziomie prężności psychicznej cechuje stosunkowo wysoki poziom 

optymizmu, wewnętrzny spokój, energia życiowa, elastyczność i pewność siebie. 

Przyjęte w tej pracy rozumienie prężności psychicznej jako względnie trwałej 

dyspozycji adaptacyjnej, opartej na zdolności dostosowania poziomu kontroli 

impulsów do sytuacji czyli elastyczności, wywodzi się od podobnego jej rozumienia 

jakie przedstawiają Block i Kremen (1996), Ogińska-Bulik i Juczyński (2008), czy 

Kaczmarek (2009).  

5.4 Prężność psychiczna – związki z wybranymi zmiennymi 

Prężność psychiczna, jak większość konstruktów psychologicznych, wiąże się z 

osobowością. Osoby potrafiące wrócić do dobrego poziomu funkcjonowania po 

kryzysie są statystycznie częściej ekstrawertyczne, ugodowe, otwarte na doświadczenia 

oraz stabilne emocjonalnie, a spoza puli cech typowych dla największych modeli 
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osobowości, prężność psychiczna wiąże się także dodatnio ze współczuciem wobec 

siebie oraz elastycznością (Pyszkowska, 2020). W innych badaniach, posługujących się 

metaanalizą danych, okazało się, że ego-rezyliencja koreluje z każdym z wymiarów 

Wielkiej Piątki – dodatnio z ekstrawersją, otwartością, ugodowością i sumiennością, a 

ujemnie z neurotyzmem (Oshio i in., 2018). Istotnym korelatem prężności psychicznej 

jest także samoocena, która wraz z poziomem neurotyzmu wyjaśnia 23% jej 

zmienności (Balgiu, 2017). Prowadzone w nieco innym kontekście kulturowym 

badania japońskie podkreślają rolę różnic płciowych w związkach prężności z 

osobowością. U kobiet wysoko istotnym predyktorem jest neurotyzm, natomiast 

zdecydowanie mniej silne są ekstrawersja i otwartość na doświadczenia. W okresie 

dzieciństwa i adolescencji prężność psychiczna negatywnie wiąże się z egocentryzmem 

(Gjerde i in., 1986). 

Relacja prężności psychicznej z różnymi miarami szczęścia jest dosyć oczywista, 

wynika to w dużej mierze z definicji, które w większości zakładają, że cecha ta 

przyczynia się do lepszego funkcjonowania. Potwierdzają to rezultaty badań 

empirycznych. Istnieje umiarkowanie silna dodatnia korelacja prężności z satysfakcją 

z życia (Plexico i in., 2019). Im bardziej prężni badani, tym wyższe wyniki uzyskują w 

skalach samoakceptacji, pozytywnych relacji z innymi, autonomii, rozwoju osobistego, 

czy sensu życia (Mayordomo i in., 2016). Rezyliencja silnie wiąże się także ze 

szczęściem (ang. hapinness; Smith, Hollinger-Smith, 2015) oraz zadowoleniem z życia 

(Souri, 2013). Prężność psychiczna koreluje ujemnie z symptomami depresji, choć 

warto podkreślić tu pewne różnice kulturowe, ponieważ wynik ten wystąpił w 

Hiszpanii oraz Włoszech, a okazał się nieistotny wśród mężczyzn zamieszkujących 

Stany Zjednoczone i słaby u kobiet z tego samego kraju. Autorzy twierdzą jednak, że 

niekoniecznie jest to efekt różnic międzykulturowych (np. poziomu indywidualizmu), 

lecz może być spowodowany różnicami w adaptacjach wykorzystanych narzędzia 

pomiarowych (Alessandri i in., 2011). Prężność psychiczna koreluje też pozytywnie z 

satysfakcją i zaangażowaniem w pracę (Derbis, Jasiński, 2018) oraz okazuje się dosyć 

dobrym predyktorem wypalenia zawodowego (Moon i in., 2013).  
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6. Problematyka i metodologia badań własnych  

6.1. Cel badań 

Głównym celem badań jest empiryczna weryfikacja przeanalizowanych we 

wstępie teoretycznym związków pomiędzy zmiennymi. Badania mają na celu 

odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje związek między psychopatią, negatywnym 

doświadczaniem globalizacji, prężnością psychiczną oraz motywacją osiągnięć, a 

satysfakcją z życia i pracy. W testowanym modelu za główną zmienną objaśniającą 

satysfakcję z życia i pracy przyjmuję psychopatię. Motywacja osiągnięć i neagatywne 

doświadczanie globalizacji to mediatory, prężność psychiczna jest mediatorem lub 

moderatorem mediacji. Oprócz tego, przeprowadzenie dwóch badań, które różnią się 

metodą zbierania danych, ma na celu sprawdzenie, czy zbieranie danych metodą 

klasyczną i przez internet różnicuje otrzymane wyniki. 

6.2. Pytania i hipotezy badawcze 

W przedstawionej wyżej analizie teoretycznej sygnalizowałem pytania badawcze, 

które obecnie przedstawię zbiorczo. W rozdziałach 6.2.1 – 6.2.5 stawiam 

odpowiadające im hipotezy wraz z syntetycznym uzasadnieniem.  

Pytanie 1: Czy psychopatia, negatywne doświadczanie globalizacji, prężność 

psychiczna i motywacja osiągnięć są predyktorami satysfakcji z życia i pracy? 

Pytanie 2: Czy motywacja osiągnięć mediuje związek psychopatii z satysfakcją z 

życia i pracy? 

Pytanie 3: Czy prężność psychiczna moderuje związek psychopatii z satysfakcją z 

życia i pracy? 

Pytanie 4: Czy negatywne doświadczanie globalizacji mediuje związek 

psychopatii z satysfakcją z życia i pracy? 

Pytanie 5: Czy mediacja związku psychopatii z satysfakcją z życia jest uzależniona 

od poziomu prężności psychicznej? 

6.2.1. Hipoteza 1: Psychopatia, negatywne doświadczanie globalizacji, prężność 

psychiczna i motywacja osiągnięć są predyktorami satysfakcji z życia oraz pracy 

W triarchicznym podejściu do psychopatii (Patrick i in., 2009) wyróżnia się trzy 

jej manifestacje, które różnią się od siebie w stopniu na tyle znaczącym, że 
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występowanie związków z zadowoleniem z życia i pracy oraz ich kierunki mogą się 

różnić. Zuchwałość, objaw psychopatii mocno ujemnie skorelowany z neurotycznością 

i dodatnio z ekstrawersją (Crego, Widiger, 2014) wydaje się najbardziej adaptacyjny 

spośród trzech manifestacji występujących w modelu. Dotychczasowe badania 

wskazują na to, że wśród menadżerów zuchwałość wiąże się dodatnio z 

zaangażowaniem w pracę, dobrostanem i satysfakcją z pracy (Sutton i in., 2020). Poza 

tym, zuchwałość ujemnie koreluje z wieloma skalami dystresu – depresją, obniżonym 

dobrostanem, czy złą samooceną. W czasach narastających wymagań wobec 

pracownika, a co się z tym wiąże, także stresem (Guest, 2002) jest prawdopodobne, że 

niski lęk połączony ze zdolnością do funkcjonowania pod presją charakterystyczne dla 

zuchwałości, mogą wiązać się dodatnio z satysfakcją z życia i pracy. Rozhamowanie 

to wymiar psychopatii, który cechuje impulsywność, stres i ograniczoną zdolność do 

kontroli własnego zachowania, zaś bezduszność cechuje głównie bardzo niski poziom 

empatii (Patrick i in., 2009). Obie manifestacje w badaniach wchodzą w podobne 

relacje z innymi zmiennymi. W badaniach wśród menadżerów okazało się, że 

rozhamowanie i bezduszność korelują dodatnio z wypaleniem zawodowym, niskim 

dobrostanem i słabą wydajnością (Sutton i in., 2020), a także z pasywnym 

przywództwem, podejmowaniem nieetycznych decyzji oraz nieskutecznymi 

strategiami podejmowania decyzji (Neo i in., 2018). Ponadto psychopatia może być 

istotnym predyktorem satysfakcji z życia, ponieważ niski poziom empatii utrudnia 

efektywne funkcjonowanie wśród ludzi, co z kolei ogranicza wsparcie społeczne, 

sprzyjające tejże satysfakcji. Niezdolność do kontroli nad własnym zachowaniem może 

zaś prowadzić do wielu problemów oraz braku możliwości tworzenia długofalowych 

strategii mających na celu osiągnięcie satysfakcjonującego życia. Z powyższych 

powodów przewiduję ujemny związek impulsywności oraz bezduszności z satysfakcją 

z życia i pracy. 

Trudniej syntetycznie uchwycić związki negatywnego doświadczania globalizacji 

z zadowoleniem z życia i pracy, jednak wydaje się, że ogólnie w literaturze panuje 

przekonanie o negatywnym jego wpływie na naszą psychikę. Globalizacja, poprzez 

wyrwanie jednostki z tradycji i systemu, w którym kodeks moralny kształtowany był 

przez najbliższe otoczenie, na rzecz indywidualnego zgłębiania kultury (Salzman 2001; 

Giddens, 2003), może sprawiać, że osłabi się mechanizm opanowywania trwogi 

(Solomon i in., 1991). Globalizacja sprawia także, że relacja człowieka z 
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rzeczywistością koncentruje się na konsumpcji i zachowaniach ekonomicznych, a 

czasem nawet do nich ogranicza (Kowalik, 2015). Ponadto, model, który jest 

wykorzystany w badaniu dotyczy w zamierzeniach negatywnego doświadczania 

globalizacji (Derbis i in., 2018), nie uwzględniając explicite potencjalnych 

pozytywnych jej skutków. Ze względu na powyższe, stawiam hipotezę o ogólnym 

ujemnym związku negatywnego doświadczania globalizacji z satysfakcją z życia i 

pracy. Danych na temat tych związków jest jednak zbyt mało, by postawić również 

szczegółowe hipotezy dotyczące wymiarów MDG – poczucia bezpieczeństwa, wpływu 

i rozwoju. 

Zarówno założenia teoretyczne prężności ego, jak i wyniki badań empirycznych 

zdają się jednoznacznie wskazywać na występowanie pozytywnych związków i z 

satysfakcją z życia i pracy. Prężność psychiczna, rozumiana jako cecha, oznacza 

zdolność do uruchamiania mechanizmów adaptacyjnych dopasowanych do określonej 

sytuacji, która pozwala na powrót do optymalnego poziomu funkcjonowania (Block, 

1993). Rezyliencja wiąże się również dodatnio z satysfakcją z życia oraz takimi 

konstruktami, jak szczęście, dobrostan, zaangażowanie i satysfakcja z pracy (Derbis, 

Jasiński, 2018; Souri, 2013; Balgiu, 2017). Prężność psychiczna będzie więc 

najprawdopodobniej dodatnim korelatem satysfakcji z życia i pracy. 

Motywacja osiągnięć w rozumieniu Elliota i McGregora (2001) dzieli się na cztery 

motywy, które mogą mobilizować człowieka do działań – nastawienie na wynik, 

unikanie porażki, nastawienie na mistrzostwo i unikanie niekompetencji. Badania 

wskazują, że ludzie charakteryzujący się motywacją nastawioną na status społeczny 

(nastawione na wynik i unikanie porażki) mają stosunkowo wysoki poziom lęku i 

częściej symptomy depresji (Wang i in., 2007). Unikanie niekompetencji jest słabiej 

zbadane, ponieważ jest to motyw dodany jako ostatni do matrycy motywacji osiągnięć, 

lata później, względem pozostałych trzech. Jego podstawą jest lęk przed utratą 

zdolności (Elliot, McGregor, 2001), już to sugeruje więc raczej negatywny wpływ na 

zadowolenie z funkcjonowania, a dodatkowo taki wynik uzyskano w badaniach 

dotyczących dobrostanu (Tuominen-Soini i in., 2008). Nastawienie na mistrzostwo 

było początkowo uznawane za motywację wzorcową (Elliot, Church, 1997), a ponadto 

jest dodatnim korelatem ugodowości i sumienności (Sorić i in., 2017), dobrostanu 

(Tuominen-Soini i in., 2008) i pozytywnego afektu (Adie i in., 2008). Pomimo 

teoretycznych przesłanek sugerujących negatywny związek nastawienia na wyniki, 
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unikania niekompetencji i porażki, badania empiryczne wskazują na to, że wszystkie 

motywy korelują dodatnio z satysfakcją z życia (Karaman, Watson, 2017) i pracy (Metz, 

2018). Może to oznaczać, że ogólnie motywacja osiągnięć dodatnio łączy się z 

satysfakcją z życia i pracy, ale niektóre motywy, np. nastawienie na mistrzostwo, wiążą 

się z nią silniej niż pozostałe. Dlatego przewiduję, że wszystkie motywy będą 

pozytywnie korelowały z satysfakcją z życia i pracy, lecz nastawienie na mistrzostwo, 

jako dodatni korelat ugodowości i sumienności, dobrostanu oraz pozytywnego afektu 

będzie najsilniejszym jej korelatem. 

6.2.2. Hipoteza 2: Motywacja osiągnięć mediuje relację psychopatii z satysfakcją 

z życia oraz pracy. 

Hipoteza 2 ma sens ideowy, ale jest testowalna tylko w odniesieniu do rodzajów 

motywacji osiągania celu, uwzględnionych w koncepcji Elliota i McGregora, (2001), 

których poziomy zgodnie z tą koncepcją nie są agregowalne. Poniższe hipotezy 

stanowią uszczegółowienie H2 i dotyczą poszczególnych motywów związanych z 

osiągnięciami. 

Hipoteza 2.1: Nastawienie na mistrzostwo mediuje relację psychopatii z 

satysfakcją z życia i pracy. 

Hipoteza 2.2: Nastawienie na wyniki mediuje relację psychopatii z satysfakcją z 

życia i pracy. 

Hipoteza 2.3: Unikanie porażki mediuje relację psychopatii z satysfakcją z życia i 

pracy. 

Hipoteza 2.4: Unikanie niekompetencji mediuje relację psychopatii z satysfakcją z 

życia i pracy. 

Niewiele jest badań wiążących motywację osiągnięć z psychopatią. Okazuje się 

jednak, że cecha osobowości z modelu HEXACO – pokora, którą można uznać za 

częściowe przeciwieństwo psychopatii, koreluje dodatnio z nastawieniem na 

mistrzostwo, a ujemnie z unikaniem porażki (Dinger i in., 2015). Przyczynki do 

przewidywania związków psychopatii i motywacji osiągnięć z satysfakcją z życia i 

pracy omówiono już przy okazji uzasadniania hipotezy 1. Efekt mediacyjny przewiduję 

na podstawie tego, że poziom motywacji osiągnięć, w wypadku każdego motywu, 

pozytywnie łączy się z satysfakcją z życia (Karaman, Watson, 2017) i pracy (Metz, 
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2018). Wydaje się, że najsilniejszy efekt wystąpi w relacji rozhamowania z satysfakcją 

z życia i pracy dla mediatora nastawienie na mistrzostwo. Psychopaci „zuchwali” 

potrafią dobrze funkcjonować wśród ludzi, a dodatkowo są w stanie funkcjonować na 

optymalnym poziomie pomimo stresu. Może to stanowić dobrą podstawę 

zadowalającego poziomu funkcjonowania w życiu i pracy, zwłaszcza, jeżeli za motyw 

mobilizujący do działania przyjmie się mistrzostwo. Istnieje prawdopodobieństwo, że 

efekt ten nie będzie występować lub będzie słabszy przy innych celach. Np. nastawienie 

na wyniki może obniżać potencjalnie pozytywny wpływ zuchwałości na satysfakcję z 

życia, ponieważ dążenie do osiągania wyników lepszych niż inni będzie uruchamiało 

nieadaptacyjne strategie u psychopatów (np. twarde taktyki, niezdrową rywalizację, czy 

zachowania kontrproduktywne). Model koncepcyjny testowania H2 przedstawiono na 

Ryc.2.  

Ryc. 2 

Model koncepcyjny badania mediacji związku psychopatii i satysfakcji z życia i pracy 

przez motywację osiągnięć 

 

6.2.3. Hipoteza 3: Prężność psychiczna moderuje związek psychopatii z 

satysfakcją z życia i pracy 

Poniższe hipotezy, uszczegóławiające H3, uwzględniają najbardziej 

przewidywalną, moderacyjną role prężności psychicznej w związku poziomu 

zuchwałości i rozhamowania z satysfakcją z życia i pracy 

Hipoteza 3.1: Prężność psychiczna wzmacnia pozytywny związek zuchwałości z 

satysfakcją z życia i pracy. 
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Hipoteza 3.2: Prężność psychiczna osłabia negatywny związek bezduszności i 

rozhamowania z satysfakcją z życia i pracy. 

Niezależnie od tego, czy kwestia dotyczy psychopatów klinicznych, czy osób o 

wysokim poziomie psychopatii rozumianej jako cechy, osoby o skłonnościach 

psychopatycznych charakteryzują się zachowaniami nieadaptacyjnymi wynikającymi 

z nieprawidłowych schematów poznawczych (Gustafson, Ritzer, 1995). Między jedną, 

a drugą grupą występują jednak różnice, przykładowo psychopaci kliniczni częściej w 

swojej historii mają udział w walce na noże, a psychopaci niekliniczni nie. Dosyć często 

bywają za to uczestnikami bójek na pięści. Być może istnieje jakiś czynnik, którego 

występowanie u psychopatów nieklinicznych sprawia, że wybierają zachowania mniej 

niebezpieczne. Niektórzy uważają, że badania dotyczące czynników hamujących 

zachowania destruktywne u psychopatów powinny polegać na wyodrębnieniu tych 

różnic (Hall, Benning, 2006). Psychopaci ze względu na swoją niezdolność do 

zachowań zgodnych z wymogami społeczeństwa popadają często w konflikty i 

problemy. Jednakże, jak pokazują wyniki badań, prężność psychiczna mediuje związek 

psychopatii z zachowaniami społecznie nieakceptowanymi (Baglole, 2019), ma więc 

wpływ na związek psychopatii z jej objawami. Jeżeli satysfakcja z życia i pracy 

psychopatów jest uzależniona od problemów interpersonalnych, to mając na względzie 

powyższe, prężność psychiczna również będzie wpływała na ten związek, być może 

jako moderator. W przypadku zuchwałości, przewiduję dodatni związek z satysfakcją 

z życia i pracy, a dla pozostałych wymiarów psychopatii – bezduszności i 

rozhamowania, związek negatywny. Wysoki poziom prężności psychicznej powinien 

zwiększać dodatni związek zuchwałości oraz obniżać ujemny związek bezduszności i 

rozhamowania z satysfakcją z życia i pracy. Model koncepcyjny testowania H3 

przedstawiono na Ryc.3.  
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Ryc. 3 

Model koncepcyjny badania moderacji związku psychopatii i satysfakcji z życia i pracy 

przez prężność psychiczną 

 

 

6.2.4. Hipoteza 4: Negatywne doświadczanie globalizacji mediuje związek 

psychopatii z satysfakcją z życia i z pracy 

Hipoteza 4 dotyczy związku negatywnego doświadczanie globalizacji z 

satysfakcją z życia i pracy, ale jej testowanie wymaga hipotez szczegółowych, które 

oprócz mediacji dla efektu sumarycznego, uwzględnią mediacyjną rolę wymiarów 

doświadczania globalizacji z modelu MDG, analizowanego w części teoretycznej tej 

rozprawy.  

Hipoteza 4.1: Wymiar negatywnego doświadczania globalizacji – poczucie 

rozwoju - mediuje związek psychopatii z satysfakcją z życia i pracy. 

Hipoteza 4.2: Wymiar negatywnego doświadczania globalizacji – poczucie 

wpływu -mediuje związek psychopatii z satysfakcją z życia i pracy. 

Hipoteza 4.3: Wymiar negatywnego doświadczania globalizacji – poczucie 

bezpieczeństwa - mediuje związek psychopatii z satysfakcją z życia i pracy. 

Globalizacja według badaczy i teoretyków może prowadzić do przymusu wzięcia 

odpowiedzialności za całokształt swojego życia (Obuchowski, 2001), zwiększenia 

możliwości narcystycznej ekspozycji (Szpunar, 2014) oraz ciągłej niepewności 

(Hermans, Kempen, 1998). Dominuje więc postrzeganie procesów globalnych jako 

zagrażających, psychopaci zaś, z perspektywy ewolucyjnej mogą stanowić grupę ludzi, 
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która jest predysponowana do stresujących zadań związanych z walką, czy rywalizacją 

(Meloy i in., 2018), a mocny nacisk środowiskowy może ich premiować względem 

osób pozbawionych cech psychopatycznych (Silva i in., 2015). Kępiński (1992) uważa 

ponadto, że psychopatia w czasach spokoju rozwija się wśród ludzi, zaś w czasach 

gorących tj. wymagających i podlegających dynamicznym zmianom, pozwala stawać 

się jednostką dominującą. Z drugiej strony, psychopaci charakteryzują się również 

niezdolnością do przewidywania konsekwencji swoich czynów oraz długofalowego 

planowania (Patrick i in., 2009), co może wpływać na związek psychopatii z satysfakcją 

z życia i pracy. Na podstawie tych przesłanek stawiam hipotezę o mediacyjnej roli 

negatywnego doświadczania globalizacji w związku z satysfakcją z życia i pracy co 

może pozwolić na wyjaśnianie mechanizmu tego związku. Model koncepcyjny 

testowania H4 przedstawiono na Ryc.4.  

Ryc. 4 

Model koncepcyjny badania mediacji związku psychopatii i satysfakcji z życia i pracy 

przez negatywne doświadczanie globalizacji 

 

 

6.2.5. Hipoteza 5: Prężność psychiczna jest moderatorem mediacji związku 

psychopatii z satysfakcją z życia i pracy przez motywację osiągnięć 

Jak wspominałem w kontekście hipotezy 2, w zależności od celów, które motywują 

psychopatów do podejmowania określonych działań, ich zachowania mogą być 

bardziej lub mniej adaptacyjne w sensie bardziej lub mniej akceptowane społecznie. 

Zachowania nieakceptowane społecznie mogą zaś prowadzić do problemów 

interpersonalnych, a także zawodowych, a w efekcie do obniżonej satysfakcji z życia. 
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Charakterystyczna dla psychopatii niezdolność do refleksji (Patrick i in., 2009) oraz 

dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych (Hare, 1993) sprawia, że refleksja 

na temat powodów trudności, które napotykają, jest niemożliwa lub bardzo utrudniona. 

Wysoka prężność psychiczna, traktowana w niniejszej pracy jako potencjalny czynnik 

hamujący destruktywne zachowania u osób ze skłonnościami psychopatycznymi, może 

warunkować występowanie efektów związanych z wyborem bardziej adaptacyjnych 

metod działania. Jest to możliwe dzięki regulacjom związanym z nastawieniem na 

mistrzostwo i unikaniem niekompetencji, opartymi na motywacji wewnętrznej. Zaś 

niski poziom prężności, przy nastawieniu na wynik i unikanie porażki, może sprzyjać 

zachowaniom kontproduktywnym. Model koncepcyjny testowania H5 przedstawiono 

na Ryc.5.  

Ryc. 5 

Model mediacji związku psychopatii z satysfakcją z życia i pracy przez motywację 

osiągnięć, moderowanego przez prężność psychiczną 

 

Przedstawione hipotezy można przedstawić koncepcyjnie na jednym modelu (Ryc. 

6) uwzględniającym przewidywane związki liniowe oraz pośrednie, czyli związek 

psychopatii z satysfakcją z życia i pracy, mediacyjną rolę motywacji osiągnięć oraz 

negatywnego doświadczania globalizacji, a także prężność psychiczna w roli 

moderatora lub moderatora mediacji związku psychopatii z satysfakcją z życia i pracy 

przez motywację osiągnięć.  
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Ryc. 6 

Model zawierający wszystkie relacje zawarte w hipotezach. Linią przerywaną 

zaznaczono ścieżkę dla relacji trzeciego stopnia (moderowanej moderacji). 

 

 

 

 

 

 

6.3. Operacjonalizacja zmiennych 

6.3.1. Satysfakcja z życia 

Poziom satysfakcji z życia zbadałem polską wersją Skali Satysfakcji z Życia 

SWLS (Diener i in., 1985) w adaptacji Juczyńskiego (2001). Jest to narzędzie 

składające się z pięciu pytań, na które badani odpowiadają przy pomocy 7-stopniowej 

skali – od 1 – „zupełnie nie zgadzam się”, do 7 – „zdecydowanie zgadzam się”. SWLS 

pozwala wyłącznie na pomiar ogólnej satysfakcji z życia i cechuje się poprawnymi 

wskaźnikami psychometrycznymi – α Cronbacha = 0,81. Narzędzie okazało się być 

również spójne wewnętrznie w przeprowadzonych przeze mnie badaniach – badanie 1 

α Cronbacha = 0,94, badanie 2 α Cronbacha = 0,90. 
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6.3.2. Satysfakcja z pracy 

Do pomiaru satysfakcji z pracy posłużyłem się Skalą Satysfakcji z Pracy SSP 

Zalewskiej (2003) opartą na koncepcji konstrukcji kwestionariusza SWLS (Diener i in., 

1985). Składa się z pięciu pytań, na które badani odpowiadają używając 7-stopniowej 

skali – od 1 – „zupełnie nie zgadzam się”, do 7 – „zdecydowanie zgadzam się”. SSP 

mierzy ogólny poziom poznawczej satysfakcji z pracy i cechuje się poprawnymi 

wskaźnikami psychometrycznymi – α Cronbacha. Narzędzie okazało wewnętrznie 

spójne. W przeprowadzonych przeze mnie badaniu 1 α Cronbacha = 0,94, w badaniu 2 

α Cronbacha = 0,93. 

6.3.3. Triarchiczna psychopatia 

Do pomiaru głównej zmiennej niezależnej – psychopatii, wykorzystałem 

kwestionariusz TRIPM-41 (Pilch i in., 2015) będący polską adaptacją skali TRIPM 

(Patrick, 2010). Narzędzie pozwala na zbadanie ogólnego poziomu psychopatii a także 

różnych jej manifestacji – zuchwałości, bezduszności oraz rozhamowania. Skala składa 

się z 41 pytań, na które badani ustosunkowywali się przy pomocy 4-stopniowej skali 

(1 – „fałsz”; 4 – „prawda”). Kwestionariusz cechuje się dobrymi właściwościami 

psychometrycznymi, w badaniu adaptacyjnym współczynniki spójności wewnętrznej α 

Cronbacha wynosiły 0,84 dla wyniku ogólnego i mieściły się w przedziale 0,84-0,87 

dla podskal. W badaniach autorskich narzędzie okazało się nieco mniej rzetelne – w 

badaniu 1 współczynnik α Cronbacha zawierał się w przedziale 0,60-0,70, a w badaniu 

2 w przedziale 0,57-0,89. 

6.3.4. Negatywne doświadczanie globalizacji 

Negatywne doświadczanie globalizacji zbadałem Skalą Doświadczania 

Globalizacji SDG (Derbis i in., 2018). Narzędzie to pozwala na pomiar ogólnego 

poziomu negatywnego doświadczania procesów globalizacyjnych na podstawie 

pomiaru trzech wymiarów odpowiadających spostrzeganiu znaczenia procesów 

globalizacji dla trzech sfer życia: – rozwoju i samorealizacji, wpływu na rzeczywistość 

i poczucia bezpieczeństwa. Osoby badane wyrażają swój stosunek do 14 twierdzeń na 

5-stopniowej skali, w której 1 oznacza– „zdarza mi się w bardzo małym stopni/ w ogóle” 

a 5 – „w bardzo dużym stopniu”. SDG jest narzędziem dostatecznie spójnym 

wewnętrznie - α Cronbacha = 0,80 dla wyniku sumarycznego i 0,69-0,79 dla podskal. 

W raportowanym badaniu 1 wskaźnik dla wymiarów mieścił się w przedziale 0,90-0,95 

w badaniu 2 w przedziale 0,74-0,88.  
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6.3.5. Motywacja osiągnięć 

W celu zbadania motywacji osiągnięć inspirowałem się skalą AGQ-R 

Achievement Goal Questionnaire Revised (Elliot, McGregor, 2001), w wersji 

stosowanej przez Lipowską (2016), adaptowanej następnie do badań własnych. 

Kwestionariusz uwzględnia cztery motywy: nastawienie na wyniki, nastawienie na 

mistrzostwo, unikanie niekompetencji oraz unikanie porażek (Elliot, McGregor, 2001; 

Elliot, Murayama, 2008). Zawiera 12 twierdzeń składających się na cztery skale. 

Badani odpowiadali na 7-stopniowej skali 1 – „nie pasuje do mnie”, 7 – „wyjątkowo 

pasuje do mnie”. Narzędzie charakteryzuje się dopuszczalną spójnością wewnętrzną α 

Cronbacha w przedziale 0,49-0,88. W raportowanym badaniu uzyskano dobre 

wskaźniki rzetelności – w badaniu 1 α Cronbacha mieściło się w przedziale 0,82-0,89, 

w badaniu 2 w przedziale 0,70-0,85. 

6.3.6. Prężność psychiczna 

Poziom prężności zbadałem za pomocą Skali Pomiaru Prężności SPP-25 (Ogińska-

Bulik, Juczyński, 2008). SPP-25 pozwala na pomiar ogólnego wskaźnika prężności 

oraz 5 podskal – wytrwałość i determinacja w działaniu, otwartość na nowe 

doświadczenia i poczucie humoru, kompetencje osobiste do radzenia sobie i tolerancja 

negatywnych emocji, tolerancja na niepowodzenia i traktowanie życia jako wyzwania 

oraz optymistyczne nastawienie do życia i zdolność mobilizowania się w trudnych 

sytuacjach. Ze względu na wysokie podobieństwo podskal, na potrzeby opisywanych 

badań, posługiwałem się wyłącznie wynikiem ogólnym. Narzędzie charakteryzuje się 

dobrym współczynnikiem α Cronbacha = 0,89. W przeprowadzonych przeze mnie 

badaniu 1 α Cronbacha = 0,95, w badaniu 2 α Cronbacha = 0,96. 

6.4. Uzasadnienie wyboru badanej próby  

Badani to osoby aktywne zawodowo, wykonujące swoją pracę w biurach. 

Zdecydowałem się na wybór tej grupy zawodowej, ze względu na to, że forma ich 

aktywności zawodowej wymaga interakcji z innymi o dużej częstotliwości w celu 

wymiany informacji. Pracownicy, którzy spędzają regularnie czas w zamkniętej 

przestrzeni muszą również dbać o relacje, ponieważ często są zmuszeni do przebywania 

z tymi samymi osobami niemal codziennie przez długi czas (Szczygieł, 2013). 

Dodatkowo, w biurach wyraźna jest hierarchia służbowa. Te czynniki tworzą 

środowisko, w którym mogą uwidaczniać się zachowania charakterystyczne dla 
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wysokiego poziomu psychopatii – skłonność do manipulacji, problemy z 

podtrzymaniem relacji z innymi czy impulsywność. Ponadto, pracownicy wykonujący 

prace biurowe mogą być narażeni na negatywne przejawy globalizacji np. niektóre 

czynności zlecane są na zewnątrz firmy, w organizacjach pojawiają się pracownicy 

pochodzący z innych kultur lub kontrakty międzynarodowe wymuszają posługiwanie 

się językiem obcym (Baldwin, 2019). Poza tym podobieństwo losu i doświadczeń, oraz 

podobne cechy pozycji ludzi w biurach i porównywalne warunki pracy, powodują, że 

przyjmują oni analogiczne właściwości osobowe. Tym samym podlegają upodobnieniu, 

inaczej uniwersalizacji, która z kolei jest podstawową właściwością procesów 

globalizacji (Kowalik, 2015; Derbis i in., 2018). We wcześniejszych badaniach tej 

grupy zawodowej wykryto szereg związków, między innymi psychopatii z 

zachowaniami kontrproduktywnymi (Derbis, Filipkowski, 2018).  

6.5. Organizacja i przebieg badań  

Istnieje prawdopodobieństwo, że zbieranie danych w miejscu pracy będzie 

wpływało na wyniki. Przyznawanie się do postaw będących wskaźnikami psychopatii 

lub do lęku przed postępującymi zmianami globalizacyjnymi może być odbierane jako 

zagrażające. Z drugiej strony, badania wskazują, że testowanie za pośrednictwem 

Internetu może prowokować do kłamstwa i zwiększać zachowania nieetyczne (Naquin 

i in., 2010). Dlatego zgodnie z zasadą triangulacji (Thurmond, 2001) postanowiłem 

przeprowadzić dwa badania. Pierwsze z nich odbyło się zimą na przełomie 2020 i 2021 

roku. Badani wypełniali kwestionariusze metodą „papier-ołówek”. Drugie badanie 

wykonano za pośrednictwem platformy online w październiku 2021. Osoby badane 

rekrutowano za pośrednictwem firm specjalizujących się w realizacji badań 

kwestionariuszowych. Wyniki obu badań były przedmiotem analizy porównawczej. 

6.6. Charakterystyka grupy badanej  

W badaniu 1 wzięło udział 250 osób – 145 kobiet i 106 mężczyzn, którzy w swojej 

pracy większość czasu spędzają w biurze. Średnia wieku wyniosła 38 lat (M = 38,37), 

stażu w pracy ogółem 12 lat (M = 12,93) a w aktualnym miejscu pracy 7 lat (M = 7,83). 

Osoby badane najczęściej pracowały na stanowisku kierownika (n = 39; 15,6%), 

asystenta (n = 34; 13,6%), inspektora (n = 30; 12%) i specjalisty (n = 30; 12%).  
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Przed przystąpieniem do testowania hipotez badawczych policzono statystyki 

opisowe zmiennych uwzględnionych w badaniu oraz sprawdzono założenie o 

normalności ich rozkładów (Tabela 1). 

Tabela 1  

Statystyki opisowe i wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa 

  M Me SD Sk. K D p 

Psychopatia 72,59 73,00 5,24 0,19 0,38 0,07 0,005 

Rozhamowanie 18,09 18,00 2,18 1,64 3,82 0,19 <0,001 

Zuchwałość 38,65 39,00 5,25 0,11 -0,46 0,09 <0,001 

Bezduszność 16,79 16,00 3,37 1,10 0,67 0,20 <0,001 

Satysfakcja z pracy 19,78 20,00 6,49 -0,20 -0,82 0,09 <0,001 

Satysfakcja z życia 19,10 19,00 6,06 -0,02 -0,87 0,08 <0,001 

SDG suma 18,35 14,00 8,49 2,37 6,05 0,36 <0,001 

SDG poczucie bezpieczeństwa 7,67 6,00 3,59 2,62 8,02 0,41 <0,001 

SDG poczucie wpływu 5,20 4,00 2,54 2,34 4,95 0,41 <0,001 

SDG poczucie rozwoju 5,48 4,00 3,02 2,00 3,17 0,45 <0,001 

SSP suma 66,30 69,00 16,25 -0,38 -0,64 0,10 <0,001 

SSP wytrwałość 13,56 14,00 3,32 -0,29 -0,64 0,12 <0,001 

SSP otwartość 13,71 14,00 3,44 -0,40 -0,45 0,10 <0,001 

SSP kompetencje 12,95 13,00 3,66 -0,44 -0,19 0,11 <0,001 

SSP tolerancja 12,93 14,00 3,60 -0,52 -0,04 0,16 <0,001 

SSP optymizm 13,14 14,00 3,63 -0,47 -0,49 0,13 <0,001 

AGQ-R nastawienie na mistrzostwo 12,82 13,00 2,20 -1,15 1,58 0,16 <0,001 

AGQ-R nastawienie na wyniki 11,99 12,00 2,77 -1,25 1,44 0,20 <0,001 

AGQ-R unikanie niekompetencji 12,85 13,00 2,27 -1,27 1,81 0,17 <0,001 

AGQ-R unikanie porażki 12,20 12,50 2,70 -1,33 1,83 0,17 <0,001 

Legenda: SDG – Skala Doświadczania Globalizacji; SSP – Skala Pomiaru Prężności; AGQ-R 

– Achievement Goal Questionnaire Revised 

Większość zmiennych charakteryzuje się niewielką asymetrią rozkładu, jednak 

rozhamowanie, wynik sumaryczny negatywnego doświadczania globalizacji, poczucie 

bezpieczeństwa, poczucie wpływu i poczucie rozwoju cechują się dodatnią skośnością 

rozkładu (Skośność > 2, George, Mallery, 2019). Podejmowanie decyzji o 

wykorzystaniu testów parametrycznych wyłącznie na podstawie analizy skośności 

może być niedostateczne (Orcan, 2020), dlatego za decydujące przyjęto wyniki testu 
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Kołmogorowa-Smirnowa, który wskazuje na istotne różnice względem rozkładu 

normalnego dla każdej zmiennej. 

W badaniu 2 na kwestionariusze odpowiedziało 228 osób – 152 kobiety i 76 

mężczyzn, którzy zadeklarowali się jako pracownicy biurowi. Średnia wieku wyniosła 

41 lat (M = 41,07), staż w pracy ogółem 16 lat (M = 16,79), a w aktualnym miejscu 

pracy 9 lat (M = 9,55). Osoby badane najczęściej pracowały na stanowisku specjalisty 

(n = 89; 39%), kierownika (n = 47; 20,6%), starszego specjalisty (n = 37; 16,2%) i 

młodszego specjalisty (n = 24; 10,5%).  

W analizach dotyczących drugiego badania postanowiono posłużyć się 

analogiczną procedurą jak w badaniu pierwszym. Policzono statystyki opisowe 

zmiennych uwzględnionych w badaniu i przetestowano założenie o normalności ich 

rozkładów (Tabela 2). 
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Tabela 2  

Statystyki opisowe i wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa 

  M Me SD Sk. K D p 

Psychopatia 88,64 85,00 15,74 1,45 3,18 0,14 <0,001 

Rozhamowanie 29,32 27,00 8,89 1,19 1,11 0,14 <0,001 

Zuchwałość 36,79 36,00 5,47 0,56 1,58 0,09 <0,001 

Bezduszność 22,54 22,00 3,93 1,01 2,55 0,14 <0,001 

Satysfakcja z pracy 21,11 21,00 6,93 -0,18 -0,54 0,06 0,030 

Satysfakcja z życia 21,96 22,00 7,09 -0,26 -0,39 0,06 0,065 

SDG suma 43,07 43,00 11,91 -0,18 -0,18 0,08 0,002 

SDG poczucie bezpieczeństwa 17,39 18,00 5,98 -0,08 -0,61 0,09 <0,001 

SDG poczucie wpływu 13,39 13,00 3,94 -0,34 0,35 0,12 <0,001 

SDG poczucie rozwoju 12,30 12,00 3,54 -0,06 -0,06 0,09 <0,001 

SSP suma 70,27 72,00 17,44 -0,32 -0,05 0,07 0,008 

SSP wytrwałość 14,70 15,00 3,58 -0,48 -0,24 0,10 <0,001 

SSP otwartość 14,78 15,00 3,57 -0,49 0,17 0,10 <0,001 

SSP kompetencje 13,52 14,00 4,08 -0,54 0,69 0,09 <0,001 

SSP tolerancja 13,94 14,00 4,03 -0,63 0,76 0,12 <0,001 

SSP optymizm 13,33 14,00 3,92 -0,47 0,39 0,09 <0,001 

AGQ-R nastawienie na mistrzostwo 16,35 17,00 3,30 -0,81 0,62 0,15 <0,001 

AGQ-R nastawienie na wyniki 15,97 16,00 3,30 -0,64 0,31 0,11 <0,001 

AGQ-R unikanie niekompetencji 15,36 16,00 3,61 -0,60 0,08 0,12 <0,001 

AGQ-R unikanie porażki 16,32 17,00 3,31 -0,76 0,13 0,19 <0,001 

Legenda: SDG – Skala Doświadczania Globalizacji; SSP – Skala Pomiaru Prężności; AGQ-R 

– Achievement Goal Questionnaire Revised 

 

Znaczna część wskaźników cechuje się rozkładem symetrycznym, choć dla 

psychopatii, rozhamowania i bezduszności wartość skośności przekracza 1. Wyniki 

testu Kołmogorowa-Smirnowa wskazują jednak jednoznacznie na to, że niemal 

wszystkie zmienne, z wyłączeniem satysfakcji z życia, charakteryzuje rozkład różny od 

normalnego. 

6.7. Opis zastosowanych analiz statystycznych  

W celu weryfikacji hipotez, ze względu na to, że większość zmiennych 

charakteryzuje rozkład różny od normalnego, posłużyłem się analizą ρ Spearmana, za 
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pomocą której testowałem liniowe związki między zaproponowanymi zmiennymi. Aby 

ocenić, czy zaproponowane zmienne tworzą modele trafnie przewidujące poziom 

satysfakcji z życia i pracy, wykorzystałem analizę regresji wielorakiej. Hipotezy 

mówiące o związkach moderacyjnych, mediacyjnych i moderowanych mediacjach 

kalkulowano z wykorzystaniem makra Process 4.0 (Hayes, 2012). Dodatkowo, aby 

ocenić dopasowanie zaproponowanego modelu do danych, posłużyłem się analizą 

modeli strukturalnych wraz z analizą równoważności testowej, która miała na celu 

sprawdzenie, czy wyniki z obu badań mogą być porównywane.  

W interpretacji wyników zastosowano również nomenklaturę, w której za istotny 

uznaje się każdy model mediacyjny, którego efekt pośredni jest istotny statystycznie 

(Zhao i in., 2010). W tym ujęciu wyróżnia się: mediację komplementarną (ang. 

complementary mediation), w której efekt całkowity oraz efekt pośredni są istotne 

statystycznie oraz mają ten sam kierunek; mediację kompetetetywną (ang. competetive 

mediation), w której również istotny jest efekt całkowity i pośredni, lecz ich znaki są 

przeciwne; mediację pośrednią (ang. indirect-only mediation), charakteryzująca się 

istotnym wyłącznie efektem pośrednim, oraz związek bezpośredni (ang. direct-only). 

Zdecydowano się na wybór takiego podejścia, ponieważ jest ono syntezą (Hair i in., 

2021) rozumienia mediacji wg Barona i Kenny’ego (1986) oraz Hayesa (2017), a 

stworzona w jego ramach klasyfikacja pozwala na najpełniejszą interpretację modeli 

mediacyjnych. Zgodnie z zaleceniami (Rucker i in., 2011) uwzględniono występowanie 

efektu supresyjnego w sytuacji, w której istotny okazał się wyłącznie efekt pośredni, 

lecz efekt bezpośredni miał wyższą wartość niż całkowity. 

6.8. Wyniki badania 1 

6.8.1. Psychopatia, negatywne doświadczanie globalizacji, motywacja osiągnięć i 

prężność psychiczna jako predyktory satysfakcji z życia i pracy 

Pierwszym krokiem była analiza związków liniowych między zmiennymi, w tym 

celu posłużono się nieparametrycznym współczynnikiem korelacji ρ Spearmana (tabela 

3).
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Tabela 3  

Wyniki korelacji ρ Spearmana dla zmiennych biorących udział w badaniu 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Psychopatia 1*** 

  

  

                
2. Rozhamowanie 0,32*** 1*** 

                  
3. Zuchwałość 0,17** 0,33*** 1*** 

                 
4. Bezduszność 0,11 0,19** 0,00 1*** 

                
5. Satysfakcja z pracy -0,01 0,11 0,55*** -0,11 1*** 

               
6. Satysfakcja z życia 0,03 0,07 0,47*** -0,17** 0,87*** 1*** 

              
7. SDG suma 0,07 0,07 0,02 0,33*** -0,13* -0,13* 1*** 

             
8. SDG poczucie bezpieczeństwa 0,13* 0,13* 0,01 0,31*** -0,16* -0,14* 0,91*** 1*** 

            
9. SDG poczucie wpływu 0,11 0,14* -0,01 0,35*** -0,15* -0,14* 0,88*** 0,9*** 1*** 

           
10. SDG poczucie rozwoju 0,09 0,02 0,01 0,25*** 0,11 -0,10 0,86*** 0,73*** 0,67*** 1*** 

          
11. SSP wytrwałość 0,07 0,27*** 0,64*** 0,02 0,59*** 0,49*** -0,06 -0,09 -0,07 -0,04 1*** 

         
12. SSP otwartość 0,10 0,32*** 0,6*** -0,02 0,54*** 0,45*** -0,06 -0,08 -0,08 -0,06 0,87*** 1*** 

        
13. SSP kompetencje 0,09 0,32*** 0,59*** 0,01 0,47*** 0,39*** -0,03 -0,03 -0,03 0,01 0,79*** 0,82*** 1*** 

       
14. SSP tolerancja 0,04 0,29*** 0,57*** 0,03 0,47*** 0,38*** -0,01 -0,03 -0,01 0,02 0,76*** 0,79*** 0,88*** 1*** 

      
15. SSP optymizm 0,08 0,31*** 0,61*** 0,02 0,48*** 0,41*** -0,06 -0,05 -0,04 -0,06 0,79*** 0,76*** 0,82*** 0,84*** 1*** 

     
16. SSP suma 0,08 0,33*** 0,65*** 0,01 0,55*** 0,45*** -0,05 -0,06 -0,05 -0,03 0,91*** 0,91*** 0,94*** 0,92*** 0,92*** 1*** 

    
17. AGQ R nastawienie na mistrzostwo -0,07 0,13* 0,57*** -0,17** 0,51*** 0,41*** -0,21*** -0,24*** -0,26*** -0,16* 0,54*** 0,45*** 0,44*** 0,42*** 0,46*** 0,5*** 1*** 

   
18. AGQ-R nastawienie na wyniki -0,06 0,01 0,20** 0,04 0,06 0,01 -0,15* -0,15* -0,15* -0,12 0,19** 0,12^ 0,19** 0,19** 0,21*** 0,2** 0,29*** 1*** 

  
19. AGQ-R unikanie niekompetencji -0,04 0,11 0,46*** -0,13* 0,38*** 0,29*** -0,17** -0,22*** -0,21*** -0,12 0,44*** 0,36*** 0,36*** 0,37*** 0,37*** 0,41*** 0,8*** 0,28*** 1*** 

 
20. AGQ-R unikanie porażki -0,04 -0,03 0,11 0,01 -0,05 -0,09 -0,11 -0,12 -0,13* -0,07 0,09 0,05 0,07 0,08 0,04 0,07 0,17** 0,75*** 0,22*** 1*** 

Legenda: SDG – Skala Doświadczania Globalizacji; SSP – Skala Pomiaru Prężności; AGQ-R – Achievement Goal Questionnaire Revised 

*p < 0,05; **p < 0,01l *** p < 0,001
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Zmienne zależne korelują z większością pozostałych. Satysfakcja z życia najmocniej wiąże 

się z podskalą prężności – wytrwałością (r = 0,49). Istotności statystycznej nie osiągnęły 

związki z psychopatią, bezdusznością, nastawieniem na wyniki, unikaniem porażki i podskalą 

negatywnego doświadczania globalizacji – rozwojem. Satysfakcja z pracy najmocniej 

skorelowana jest z zuchwałością (r = 0,57). Nieistotne statystycznie są te same związki, co w 

przypadku satysfakcji z życia, czyli psychopatia, bezduszność, nastawienie na wyniki, unikanie 

porażki i rozwój. Ogólne wyniki psychopatii w małym stopniu korelują z pozostałymi 

zmiennymi – dodatni związek wystąpił wyłącznie z podskalą SDG – bezpieczeństwem, a więc 

psychopatia wiąże się z mniejszym poczuciem bezpieczeństwa związanym z procesami 

globalizacji. Więcej wyników uzyskano dla poszczególnych manifestacji psychopatii. 

Rozhamowanie i zuchwałość korelują dodatnio z prężnością. Zuchwałość wiąże się dodatnio z 

motywacją osiągnięć – szczególnie z wymiarami związanymi z mistrzostwem, czyli 

nastawieniem na mistrzostwo i unikaniem niekompetencji. Bezduszność również koreluje z 

tymi motywami, lecz ujemnie. Z negatywnym doświadczaniem globalizacji szczególnie wiąże 

się rozhamowanie i bezduszność. Rozhamowanie pozostaje w słabej i dodatniej relacji z dwoma 

wymiarami negatywnego doświadczania globalizacji – bezpieczeństwem i wpływem. Inaczej 

mówiąc wzrost rozhamowania współwystępuje ze spadkiem poczucia bezpieczeństwa i 

wpływu. Z kolei bezduszność łączy się dodatnio ze wszystkimi badanymi wymiarami 

negatywnego doświadczania globalizacji, czyli wzrostowi bezduszności u psychopatów 

odpowiada spadek poczucia rozwoju, bezpieczeństwa i wpływu.  

W celu weryfikacji, czy zmienne są istotnymi predyktorami satysfakcji z życia oraz 

satysfakcji z pracy, utworzono dwa modele regresji wielorakiej (tabela 4 i 5), składające się z 

podskal narzędzi służących do ich pomiaru jako predyktorów oraz satysfakcji z życia i 

satysfakcji z pracy jako zmiennych wyjaśnianych.  

  



108 
 

Tabela 4  

Współczynniki regresji dla modelu wyjaśniającego satysfakcję z życia 

 B SE β t  p 

 

Rozhamowanie -0,38 0,17 -0,14 -2,30  0,02 

Zuchwałość 0,43 0,09 0,37 4,89  0,01 

Bezduszność -0,13 0,11 -0,07 -1,17  0,24 

SDG poczucie bezpieczeństwa -0,16 0,27 -0,09 -0,59  0,55 

SDG poczucie wpływu 0,13 0,35 0,05 0,36  0,73 

SDG poczucie rozwoju -0,04 0,16 -0,02 -0,27  0,79 

SSP otwartość 0,29 0,18 0,17 1,64  0,10 

SSP kompetencje -0,06 0,21 -0,04 -0,29  0,76 

SSP tolerancja 0,09 0,23 0,06 0,42  0,67 

SSP optymizm 0,09 0,19 0,06 0,49  0,62 

AGQ-R nastawienie na mistrzostwo 0,42 0,28 0,15 1,46  0,14 

AGQ-R nastawienie na wyniki -0,17 0,24 -0,08 -0,71  0,48 

AGQ-R unikanie niekompetencji -0,34 0,25 -0,14 -1,33  0,18 

AGQ-R unikanie porażki -0,22 0,24 -0,09 -0,89  0,37 

 R2 = 0,35; SE = 5,06; F = 8,74; p < 0,001 

Legenda: SDG – Skala Doświadczania Globalizacji; SSP – Skala Pomiaru Prężności; AGQ-R – 

Achievement Goal Questionnaire Revised; B – niestandaryzowany współczynnik regresji; β – 

standaryzowany współczynnik regresji.. Uwaga: Symbole te stosuję z tym samym znaczeniem we 

wszystkich tabelach niżej, w których występują. 

Wyniki testu Durbina-Watsona dla modelu wyjaśniającego satysfakcję z życia wskazują 

na to, że nie można wnioskować o autokorelacji reszt (Durbin-Watson = 1,79). Współczynnik 

VIF osiągał wartości mniejsze niż 10 dla każdej ze zmiennych, co oznacza, że predyktory nie 

są współliniowe, choć część z nich osiąga wartości wyższe niż 5, co może wpływać znacząco 

na współczynniki regresji (Craney i in., 2002). Cały model okazał się istotny statystycznie i 

wyjaśnia 35% wariancji (R2 = 0,35; F = 8,74; p < 0,001). Najsilniejszymi i istotnymi 

statystycznie predyktorami są podskale psychopatii – rozhamowanie, które wiąże się ujemnie 
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z satysfakcją z życia (β = -0,14; p = 0,02) i zuchwałość wiążąca się z satysfakcją z życia 

dodatnio (β = 0,37; p < 0,001). 

Tabela 5  

Współczynniki regresji dla modelu wyjaśniającego satysfakcję z pracy 

 B SE β t p 

 

Rozhamowanie -0,42 0,17 -0,14 -2,54 0,01 

Zuchwałość 0,47 0,09 0,38 5,43 0,01 

Bezduszność -0,03 0,11 -0,02 -0,32 0,75 

SDG poczucie bezpieczeństwa -0,26 0,27 -0,14 -0,95 0,34 

SDG poczucie wpływu 0,23 0,35 0,09 0,66 0,51 

SDG poczucie rozwoju 0,00 0,16 0,00 -0,01 0,99 

SSP otwartość 0,41 0,18 0,22 2,29 0,02 

SSP kompetencje -0,06 0,21 -0,03 -0,28 0,78 

SSP tolerancja 0,23 0,23 0,13 1,01 0,31 

SSP optymizm -0,02 0,19 -0,01 -0,09 0,92 

AGQ-R nastawienie na mistrzostwo 0,60 0,28 0,20 2,12 0,03 

AGQ-R nastawienie na wyniki -0,12 0,24 -0,05 -0,50 0,61 

AGQ-R unikanie niekompetencji -0,34 0,25 -0,12 -1,36 0,18 

AGQ-R unikanie porażki -0,25 0,24 -0,11 -1,06 0,29 

 R2 = 0,44; SE = 5,03; F = 12,84; p < 0,001 

Wyniki testu Durbina-Watsona dla modelu wyjaśniającego satysfakcję z pracy wskazują 

na to, że nie można wnioskować o autokorelacji reszt (Durbin-Watson = 1,71). Model dobrze 

wyjaśnia satysfakcję z pracy (R2 = 0,44; F = 12,84; p < 0,001), lepiej niż satysfakcję z życia. 

Najsilniejszymi i istotnymi statystycznie predyktorami są podskale psychopatii – 

rozhamowanie (β = -0,14; p = 0,01), które wiąże się ujemnie z satysfakcją z pracy, i zuchwałość 

(β = 0,38; p <0,001), wiążąca się z nią dodatnio; a także podskala prężności – otwartość (β = 

0,22; p = 0,02) oraz motywacji osiągnięć – nastawienie na mistrzostwo (β = 0,20; p = 0,03), 

obie łączące się pozytywnie z satysfakcją a życia. 
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6.8.2. Mediacyjna rola motywacji osiągnięć w związku psychopatii z satysfakcją z życia i 

pracy 

Aby ocenić, czy motywacja osiągnięć jest mediatorem związku psychopatii z satysfakcją 

z życia postanowiono sprawdzić, czy istnieją istotne modele mediacyjne składające się z 

psychopatii i podskal – zuchwałości, bezduszności i rozhamowana, jako zmiennymi 

niezależnymi, nastawieniem na wyniki, nastawieniem na mistrzostwo, unikaniem 

niekompetencji i unikaniem porażki jako mediatorami i satysfakcją z życia oraz satysfakcją z 

pracy jako zmiennymi zależnymi. Posłużono się metodą bootstrappingu z ponownym 

zwracaniem 5000 próbek i 95% przedziałami ufności. 

Ze względu na dużą liczbę testowanych modeli zaraportowano tylko te, w których efekt 

pośredni był istotny statystycznie. Jak się okazało, nastawienie na mistrzostwo jest istotnym 

mediatorem relacji zuchwałości (efekt pośredni: β = 0,09; 95% CI = 0,01; 0,16) i bezduszności 

(efekt pośredni: β = -0,08; SE = 0,03; 95% CI = -0,14; -0,03) z satysfakcją z życia.  

Tabela 6  

Efekt mediacji zuchwałości i nastawienia na mistrzostwo na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,54 0,02 10,19 < 0,001 0,18; 0,27 

M → Y 0,16 0,18 2,48 0,01 0,09; 0,60 

X → Y 0,48 0,06 8,68 < 0,001 0,43; 0,68 

X(M) → Y 0,39 0,19 2,48 < 0,001 0,30; 0,60 

Efekt pośredni: β = 0,09; SE = 0,04; 95% CI = 0,01; 0,16 

X – zuchwałość; Y – satysfakcja z życia; M – nastawienie na mistrzostwo; β – standaryzowany 
współczynnik regresji; 95% CI – przedziały ufności dla 95% prawdopodobieństwa; LLCI – dolny zakres 

przedziału ufności; ULCI – górny zakres przedziału ufności. Uwaga: Symbole te stosuję z tym samym 

znaczeniem we wszystkich tabelach niżej, w których występują. 

Włączenie nastawienia na mistrzostwo do modelu wyjaśniającego satysfakcję z życia przez 

zuchwałość osłabia wartość predykcyjną relacji zuchwałości z satysfakcją z życia (tabela 6). 

Znak efektu pośredniego jest taki sam jak efektu całkowitego oraz oba są istotne statystycznie, 

co oznacza, że jest to mediacja dopełniająca. 
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Tabela 7 

Efekt mediacji bezduszności i nastawienia na mistrzostwo na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M -0,22 0,41 -3,63 < 0,001 -0,23; -0,07 

M → Y 0,36 0,16 5,98 < 0,001 0,66; 0,43 

X → Y -0,18 0,11 -2,81 < 0,01 -0,54; -0,09 

X(M) → Y -0,09 0,11 -1,57 0,11 -0,39; 0,04 

Efekt pośredni: β = -0,08; SE = 0,03; 95% CI = -0,14; -0,03 

X – bezduszność; Y – satysfakcja z życia; M – nastawienie na mistrzostwo 

Dodanie nastawienia na mistrzostwo do modelu osłabia zdolność predykcyjną związku 

bezduszność z satysfakcją z życia (tabela 7). Co więcej, włączenie nastawienia na mistrzostwo 

sprawia, że związek bezduszności z satysfakcją z życia staje się nieistotny. Efekt całkowity i 

pośredni są istotne oraz mają ten sam znak, a więc jest to mediacja dopełniająca. 

Kolejny istotny efekt pośredni uzyskano dla relacji bezduszności z satysfakcją z życia, z 

unikaniem niekompetencji jako mediatorem. W tym wypadku również efekt pośredni (β = -

0,05; SE = 0,02; 95% CI = -0,10; -0,01) mediuje związek bezduszności z satysfakcją z życia. 

Tabela 8 

Efekt mediacji bezduszności i unikania niekompetencji na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M -0,19 0,04 -3,13 < 0,01 -0,22; -0,05 

M → Y 0,26 0,16 4,15 < 0,001 0,36; 1,01 

X → Y -0,18 0,11 -2,81 < 0,01 -0,54; -0,09 

X(M) → Y -0,12 0,11 -2,03 0,04 -0,45; -0,01  

Efekt pośredni: β = -0,05; SE = 0,02; 95% CI = -0,10; -0,01 

X – bezduszność; Y – satysfakcja z życia; M – unikanie niekompetencji 
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Włączenie unikania niekompetencji do zmiennej bezduszność sprawia, że obniża się 

wartość predykcyjną bezduszności w wyjaśnianiu satysfakcji z życia (tabela 8). Znak efektu 

całkowitego jest dodatni, tak samo jak efektu pośredniego. Oba efekty okazały się również 

istotne statystycznie, jest to więc mediacja dopełniająca. 

Następnie sprawdzono modele, w których zmienną zależną stanowiła satysfakcja z pracy. 

Są one analogiczne do tych otrzymanych dla modeli wyjaśniających satysfakcję z życia. 

Nastawienie na mistrzostwo jest istotnym mediatorem związku bezduszności (efekt pośredni: 

β = 0,12; 95% CI = 0,05; 0,19) i zuchwałości pracy (efekt pośredni: β = 0,12; 95% CI = 0,05; 

0,19) z satysfakcją z życia.  

Tabela 9 

Efekt mediacji zuchwałości i nastawienia na mistrzostwo na satysfakcję z pracy 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,54 0,02 10,19 < 0,001 0,18; 0,27 

M → Y 0,16 0,18 3,57 < 0,001 0,29; 1,00 

X → Y 0,55 0,06 10,46 < 0,001 0,55; 0,81 

X(M) → Y 0,43 0,18 7,04 < 0,001 0,38; 0,68 

Efekt pośredni: β = 0,12; SE = 0,04; 95% CI = 0,05; 0,19 

X – zuchwałość; Y – satysfakcja z pracy; M – nastawienie na mistrzostwo 

Dodanie nastawienia na mistrzostwo do modelu składającego się z zuchwałości jako 

predyktora i satysfakcji z pracy jako zmiennej wyjaśnianej osłabia ich związek (tabela 9). Efekt 

pośredni oraz efekt całkowity są istotne statystycznie oraz mają ten sam znak, co oznacza 

mediację dopełniającą. 
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Tabela 10 

Efekt mediacji bezduszności i nastawienia na mistrzostwo na satysfakcję z pracy 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M -0,22 0,04 -3,63 < 0,001 -0,23; -0,07 

M → Y 0,45 0,17 7,77 <0,001 0,99; 1,67 

X → Y -0,14 0,12 -2,17 0,03 -0,50; -0,02 

X(M) → Y -0,07 0,11 -0,59 0,55 -0,29; 0,15 

Efekt pośredni: β = -0,07; SE = 0,03; 95% CI = -0,16; -0,04 

X – bezduszność; Y – satysfakcja z pracy; M – nastawienie na mistrzostwo 

Nastawienie na mistrzostwo mediuje związek bezduszności z satysfakcją z pracy. Dodanie 

nastawienia na mistrzostwo do modelu osłabia związek bezduszności z satysfakcją z życia i 

sprawia, że przestaje on być istotny statystycznie (tabela 10). Istotny jest efekt pośredni oraz 

całkowity, efekt bezpośredni jest nieistotny, jest to więc przykład mediacji dopełniającej. 

Jak wskazują wyniki, unikanie niekompetencji jest istotnym mediatorem związku 

bezduszności z satysfakcją z pracy. Efekt pośredni (β = -0,07; 95% CI = -0,13; -0,02) jest istotny 

statystycznie.  

Tabela 11  

Efekt mediacji bezduszności i unikania niekompetencji na satysfakcję z pracy 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M -0,19 0,04 -3,13 < 0,01 -0,22; -0,05 

M → Y 0,34 0,17 5,55 < 0,001 0,62; 1,31 

X → Y -0,14 0,12 -2,17 0,03 -0,50; -0,02 

X(M) → Y -0,07 0,12 -1,16 0,25 -0,37; 0,09 

Efekt pośredni: β = -0,07; SE = 0,03; 95% CI = -0,13; -0,02 

X – bezduszność; Y – satysfakcja z pracy; M – unikanie niekompetencji 
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Uwzględnienie unikanie niekompetencji w relacji bezduszności z satysfakcją z pracy 

osłabia ten związek sprawiając, że staje się nieistotny (tabela 11). Efekt całkowity i efekt 

pośredni są istotne statystycznie oraz mają ten sam znak, co wskazuje na mediację dopełniającą. 

6.8.3. Moderacyjna rola prężności psychicznej w związku psychopatii z satysfakcją z życia 

i pracy 

Kolejna z hipotez dotyczy moderacyjnej roli prężności psychicznej w relacji między 

psychopatią i jej manifestacjami, a satysfakcją z życia i z pracy. W celu jej weryfikacji 

wykorzystano metodę bootstrappingu z ponownym zwracaniem 5000 próbek i 95% 

przedziałami ufności. Jako moderator przyjęto wyłącznie wynik ogólny na skali prężności, ze 

względu na to, że charakteryzuje się on większą zgodnością wewnętrzną niż wyniki w podziale 

na skale (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2008). 

Tabela 12 

Efekty interakcyjne dla zmiennej satysfakcji z życia z niestandaryzowanym współczynnikiem 

regresji dla moderacji 

 Zmiana 

R2  

F b p 95% CI 

LLCI ULCI 

Prężność psychiczna*Psychopatia 0,01 0,04 -.0,01 0,77 -0,01; 0,01 

Prężność psychiczna*Rozhamowanie -0,01 0,35 -0,01 0,55 -0,02; 0,01 

Prężność psychiczna*Zuchwałość 0,01 0,01 -0,01 0,93 -0,01; 0,01 

Prężność psychiczna*Bezduszność 0,02 5,59 -0,01 0,02 -0,03; -0,01 
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Ryc. 7 

Wykres interakcji bezduszności i prężności psychicznej w związku z satysfakcją z życia 

 

Wyniki (tabela 12) oraz analiza wykresu (ryc. 7), wskazują na to, że interakcja między 

jedną z manifestacji psychopatii – bezdusznością a poziomem prężność w relacji z satysfakcją 

z życia jest istotna statystycznie (zmiana R2 = 0,02; F = 5,59; p = 0,02). Poziom bezduszności 

wiąże się ujemnie z poziomem satysfakcji z życia tylko w warunku wysokiej prężności, bez jej 

uwzględnienia związek ten jest nieistotny (b = 0,68; t = 1,62; p = 0,10). Prężność psychiczna 

jest istotnym predyktorem satysfakcji z życia w tym modelu (b = 0,43; t = 3,89; p <0,001). 

Wysoka bezduszność obniża poziom satysfakcji z życia u osób o wysokiej prężności 

psychicznej, pozostaje on jednak wyższy niż u osób o niskiej prężności. Model składający się 

z bezduszności i prężności wyjaśnia 25% wariancji satysfakcji z życia (R2 = 0,25; F = 27,87; p 

< 0,001). 
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Tabela 13 

Efekty interakcyjne dla zmiennej satysfakcji z pracy z niestandaryzowanym współczynnikiem 

regresji dla moderacji 

 Zmiana 

R2  

F b p 95% CI 

LLCI ULCI 

Prężność psychiczna*Psychopatia 0,01 0,01 -.0,01 0,97 -0,01; 0,01 

Prężność psychiczna*Rozhamowanie 0,01 0,17 -0,01 0,68 -0,02; 0,02 

Prężność psychiczna*Zuchwałość 0,01 0,04 -0,01 0,84 -0,01; 0,01 

Prężność psychiczna*Bezduszność 0,01 2,82 -0,01 0,09 -0,02; 0,01 

 

W modelach z satysfakcją z pracy jako zmienną zależną żaden z utworzonych modeli nie 

okazał się istotny statystycznie. Najbliżej osiągnięcia poziomu istotności była interakcja 

prężności psychicznej z bezdusznością (zmiana R2 = -0,01; F = 2,82; p = 0,09). 

6.8.4. Mediacyjna rola negatywnego doświadczania globalizacji w związku psychopatii z 

satysfakcją z życia 

Kolejna z hipotez badawczych dotyczyła mediacyjnej roli negatywnego doświadczania 

globalizacji w związku psychopatii z satysfakcją z życia. W celu jej przetestowania, posłużono 

się metodą bootstrappingu analogicznie do analiz związanych z H2. Sprawdzono modele 

składające się z psychopatii oraz podskal jako zmiennych niezależnych, satysfakcji z życia i 

pracy jako zmiennych zależnych oraz wyniku ogólnego negatywnego doświadczania 

globalizacji, a także jej wymiarów jako zmiennej pośredniczącej. Decyzja o sprawdzeniu 

pośredniczącej roli każdej z podskal i wyniku ogólnego negatywnego doświadczania 

globalizacji była podyktowana tym, że struktura ich korelacji z pozostałymi zmiennymi 

biorącymi udział w badaniu jest odmienna dla każdej z nich. 

Związek wyniku ogólnego psychopatii z satysfakcją z życia jest pośredniczony przez 

wymiar negatywnego doświadczenia globalizacji – bezpieczeństwo. Efekt pośredni okazał się 

istotny statystycznie (efekt pośredni: β = -0,02; 95% CI = -0,06; -0,01). Efekt całkowity i 

bezpośredni są nieistotne (Tabela 14). 
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Tabela 14 

Efekt supresji psychopatii i poczucia bezpieczeństwa na satysfakcję z życia. 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,15 0,04 2,46 < 0,001 0,02; 0,19 

M → Y -0,15 0,11 -2,34 0,02 -0,46; -0,04 

X → Y 0,06 0,07 0,92 0,35 -0,08; 0,21 

X(M) → Y 0,08 0,07 2,48 0,20 -0,05; 0,24 

Efekt pośredni: β = -0,02; SE = 0,01; 95% CI = -0,06; -0,01 

X – psychopatia; Y – satysfakcja z życia; M – poczucie bezpieczeństwa 

Uwzględnienie poczucia bezpieczeństwa w modelu wzmacnia związek psychopatii z 

satysfakcją z życia, co wskazuje na występowanie efektu supresyjnego. Między zmiennymi 

poczucie bezpieczeństwa i psychopatia zachodzi słabe wzajemne tłumienie jako efekt procesów 

przeciwstawnych. 

Jak pokazują dane w tabeli 15 relacja rozhamowania z satysfakcją z życia jest 

pośredniczona przez negatywne doświadczanie globalizacji (Efekt pośredni: β = -0,03; 95% CI 

= -0,07; -0,01) i jego wymiary – wpływ (Efekt pośredni: β = -0,03; 95% CI = -0,07; -0,01) oraz 

bezpieczeństwo (Efekt pośredni: β = -0,03; 95% CI = -0,07; -0,01).  

Tabela 15 

Efekt supresji rozhamowania i negatywnego doświadczania globalizacji na satysfakcję z życia  

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,21 0,24 3,40 <0,001 0,35; 1,30 

M → Y -0,15 0,05 -2,29 0,02 -0,19; -0,14 

X → Y 0,01 0,18 0,08 0,93 -0,33; 0,36 

X(M) → Y 0,04 0,18 0,57 0,57 -0,25; 0,45 

Efekt pośredni: β = -0,03; SE = 0,02; 95% CI = -0,07; -0,01 

X – rozhamowanie; Y – satysfakcja z życia; M – negatywne doświadczanie globalizacji 
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Dodanie negatywnego doświadczania globalizacji do modelu wyjaśniającego satysfakcję 

z życia przez rozhamowanie sprawia, że zwiększa się moc predykcyjna zmiennej niezależnej 

(tabela 15), a więc zachodzi tu supresja zmiennych niezależnych. Oprócz ścieżek a i b, istotny 

jest tylko efekt pośredni. 

Tabela 16 

Efekt supresji rozhamowania i poczucia bezpieczeństwa na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,23 0,10 3,75 <0,001 0,18; 0,58 

M → Y -0,14 0,11 -2,24 0,03 -0,46; -0,03 

X → Y 0,01 0,18 0,08 0,93 -0,33; 0,36 

X(M) → Y 0,04 0,18 0,59 0,55 -0,25; 0,46 

Efekt pośredni: β = -0,03; SE = 0,02; 95% CI = -0,07; -0,01 

X – rozhamowanie; Y – satysfakcja z życia; M – poczucie bezpieczeństwa 

Dodanie poczucie bezpieczeństwa do związku rozhamowania z satysfakcją z życia 

wzmacnia ten związek (tabela 16) wskazując na efekt supresyjny. Efekt całkowity i bezpośredni 

są nieistotne, przy istotnym efekcie pośrednim. 

Tabela 17 

Efekt supresji rozhamowania i poczucia wpływu na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,21 0,07 3,35 <0,001 0,10; 0,39 

M → Y -0,16 0,15 -2,48 0,01 -0,68; -0,08 

X → Y 0,01 0,18 0,08 0,93 -0,33; 0,36 

X(M) → Y 0,04 0,18 0,59 0,55 -0,25; 0,46 

Efekt pośredni: β = -0,03; SE = 0,02; 95% CI = -0,07; -0,01 

X – rozhamowanie; Y – satysfakcja z życia; M – poczucie wpływu 
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Uwzględnienie poczucia wpływu w modelu wyjaśniającym satysfakcję z życia przez 

rozhamowanie wzmacnia związek między predyktorem a zmienną wyjaśnianą (tabela 17), a 

więc jest to supresja. Nieistotny jest efekt bezpośredni i całkowity, a istotny efekt pośredni. 

Zmienne pośredniczące związku rozhamowania z satysfakcją z pracy są analogiczne 

względem modeli z satysfakcją z życia jako zmienną zależną. Istotne są efekty pośrednie dla 

ogólnego wyniku negatywnego doświadczania globalizacji (β = -0,03; 95% CI = -0,07; -0,01) 

oraz jego wymiarów: poczucia bezpieczeństwa (β = -0,03; 95% CI = -0,07; -0,01) oraz poczucia 

wpływu (β = -0,03; 95% CI = -0,07; -0,01).  

Tabela 18 

Efekt supresji rozhamowania i negatywnego doświadczania globalizacji na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,21 0,24 3,40 <0,001 0,35; 1,30 

M → Y -0,11 0,19 -2,29 0,02 -0,21; -0,01 

X → Y 0,03 0,19 0,47 0,63 -0,28; 0,46 

X(M) → Y 0,09 0,19 0,95 0,34 -0,19; 0,56 

Efekt pośredni: β = -0,03; SE = 0,02; 95% CI = -0,07; -0,01 

X – rozhamowanie; Y – satysfakcja z pracy; M – negatywne doświadczanie globalizacji 

Dodanie negatywnego doświadczania globalizacji do modelu składającego się z 

rozhamowania jako predyktora i satysfakcji z pracy jako zmiennej zależnej wzmacnia związek 

między nimi (tabela 18) co wskazuje na efekt supresyjny. Nieistotne są ścieżki c i c’ przy 

istotnym efekcie pośrednim. 
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Tabela 19 

Efekt supresji rozhamowania i poczucia bezpieczeństwa na satysfakcję z pracy 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,23 0,10 3,75 <0,001 0,18; 0,58 

M → Y -0,15 0,12 -2,33 0,02 -0,50; -0,04 

X → Y 0,03 0,19 0,47 0,63 -0,28; 0,46 

X(M) → Y 0,06 0,19 1,01 0,31 -0,18; 0,58 

Efekt pośredni: β = -0,03; SE = 0,02; 95% CI = -0,07; -0,01 

X – rozhamowanie; Y – satysfakcja z pracy; M – poczucie bezpieczeństwa 

Uwzględnienie poczucia bezpieczeństwa jako zmiennej pośredniczącej związku 

rozhamowania z satysfakcją z pracy wzmacnia go (tabela 19). Zachodzi efekt supresyjny 

Nieistotny jest efekt bezpośredni i całkowity, zaś istotny efekt pośredni. 

Tabela 20 

Efekt supresji rozhamowania i poczucia wpływu na satysfakcję z pracy 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,21 0,07 3,55 <0,001 0,10; 0,39 

M → Y -0,16 0,16 -2,53 0,01 -0,74; -0,09 

X → Y 0,03 0,19 0,47 0,63 -0,28; 0,46 

X(M) → Y 0,06 0,19 0,99 0,32 -0,19; 0,57 

Efekt pośredni: β = -0,03; SE = 0,01; 95% CI = -0,07; -0,01 

X – rozhamowanie; Y – satysfakcja z pracy; M – poczucie wpływu 

Uwzględnienie poczucia wpływu w modelu wyjaśniającym satysfakcję z pracy przez 

rozhamowanie zwiększa jego moc predykcyjną (tabela 20), a więc występuje efekt supresji. 

Istotny jest efekt pośredni, przy nieistotnych efektach pośrednim i całkowitym. 
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6.8.5. Moderacyjna rola prężności psychicznej w związku psychopatii z satysfakcją z życia 

mediowanym przez motywację osiągnięć 

Aby sprawdzić, czy mediacja związków psychopatii z satysfakcją z życia przez motywację 

osiągnięć jest moderowana przez poziom prężności psychicznej posłużono się makrem Process 

4.0 (Hayes, 2017) i przy jego pomocy metodą bootstrappingu wylosowano z ponownym 

zwracaniem 5000 próbek oraz przyjęto 95% przedziały ufności. Przetestowano modele 

stworzone z psychopatii oraz jej manifestacji – bezduszności, rozhamowania i zuchwałości jako 

zmiennych niezależnych, satysfakcji z życia oraz z pracy jako zmiennych zależnych, czterech 

wymiarów motywacji osiągnięć jako mediatorów i wyniku sumarycznego prężności w roli 

moderatora ścieżki między predyktorem a mediatorem w mediacji. 

Okazało się, że efekt moderowanej mediacji jest istotny w dwóch modelach 

wyjaśniających satysfakcję z życia. Mediacja związku bezduszności z satysfakcją z życia przez 

unikanie niekompetencji moderowana jest przez prężność psychiczną (zmiana R2 = 0,03; F = 

10,74; p < 0,01). Warunkowy pośredni efekt jest istotny przy niskim poziomie prężności (b = -

0,17; SE = 0,07; 95% CI = -0,31; -0,06), zaś przy jej wysokim poziomie jest nieistotny (b = -

0,02; SE = 0,03; 95% CI = -0,05; 0,08). Istotność modelu potwierdza także wskaźnik 

moderowanej mediacji = 0,01 (SE= 0,01; 95% CI = 0,01; 0,01). Szczegóły przedstawia rycina 

8. 
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Ryc. 8 

Moderacyjna rola prężności psychicznej w związku bezduszności z satysfakcją z życia 

mediowanym przez unikanie niekompetencji 

 

 

* p < 0,05 

** na rycinie podano wartości niestandaryzowane  

Mediacja związku bezduszności z satysfakcją z życia przez unikanie 

porażki moderowana jest przez prężność psychiczną (zmiana R2 = 0,04; F = 10,72; p < 0,01). 

Warunkowy pośredni efekt jest dodatni przy niskim poziomie prężności (b = 0,05; SE = 0,03; 

95% CI = 0,01; 0,12) a ujemny przy wysokim (b = -0,07; SE = 0,05; 95% CI = -0,18; -0,02). 

Istotność modelu potwierdza także wskaźnik moderowanej mediacji = 0,01 (SE= 0,01; 95% CI 

= -0,01; -0,00). Wyniki przedstawiono na rycinie 9. 
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Ryc. 9 

Moderacyjna rola prężności psychicznej w związku bezduszności z satysfakcją z życia 

mediowanym przez unikanie porażki 

 

* p < 0,05 

** na rycinie podano wartości niestandaryzowane  

Wśród modeli, w których za zmienną zależną przyjęto satysfakcję z 

pracy, istotna okazała się tylko mediacja związku bezduszności z satysfakcją z życia przez 

unikanie niekompetencji (zmiana R2 = 0,03; F = 10,74; p < 0,01.). Warunkowy pośredni efekt 

jest istotny i ujemny tylko przy niskim poziomie prężności (b = -0,24; SE = 0,05; 95% CI = -

0,35; -0,14) a nieistotny przy wysokim (b = 0,03; SE = 0,06; 95% CI = -0,18; -0,02). Istotność 

modelu popiera też wartość wskaźnika moderowanej mediacji = 0,01 (SE= 0,01; 95% CI = -

0,09; -0,14). Wyniki przedstawia rycina 10. 
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Ryc. 10 

Moderacyjna rola prężności psychicznej w związku bezduszności z satysfakcją z pracy 

mediowanym przez unikanie niekompetencji 

 

 
* p < 0,05 

** na rycinie podano wartości niestandaryzowane  

 

6.8.6. Podsumowanie 

Wyniki tylko częściowo potwierdziły hipotezę 1. Potwierdziło się przewidywanie dla 

psychopatii, dotyczące związku zuchwałości i bezduszności z satysfakcją z życia. W 

pierwszym wypadku korelacja jest dodatnia, zaś w drugim ujemna. Zuchwałość wiąże się 

dodatnio także z satysfakcją z pracy. Również zgodnie z hipotezą, prężność psychiczna wraz 

ze wszystkimi podskalami, okazała się współwystępować ze zmienną zależną. Dodatnio z 

satysfakcją z życia i pracy wiążą się motywy mistrzostwa i unikania niekompetencji, co również 

jest zgodne z hipotezą. Pozostałe wymiary motywacji osiągnięć - nastawienie na wyniki i 

unikanie porażki nie korelują w sposób istotny ze zmienną wyjaśnianą. Utworzono modele 

regresji dla satysfakcji z życia oraz satysfakcji z pracy, a wyniki potwierdzają, że zestaw 

zaproponowanych zmiennych dosyć dobrze wyjaśnia zmienne zależne. Psychopatia, 

negatywne doświadczanie globalizacji, prężność psychiczna i motywacja osiągnięć, nieco 

lepiej wyjaśniają satysfakcję z pracy niż z życia. 

Hipoteza 2 dotyczyła mediacyjnej roli motywacji osiągnięć w relacji psychopatii z 

satysfakcją z życia i pracy. Wyniki wskazują na mediacyjna rolę motywacji osiągnięć, 

ponieważ włączenie nastawienia na mistrzostwo osłabia wartość predykcyjną zuchwałości w 



125 
 

związku z zadowoleniem z życia oraz bezduszności z satysfakcją z życia. Dodatkowo dodanie 

unikania niekompetencji do modelu wyjaśniającego satysfakcję z życia przy pomocy 

bezduszności zmniejsza ujemny związek bezduszności z satysfakcją z życia. Zależności te 

powtórzyły się również dla satysfakcji z pracy jako zmiennej zależnej. Hipotezy 2.1 i 2.4 

potwierdziły się częściowo. 

Część relacji przewidzianych w hipotezie 3 potwierdziła się. Istotna jest interakcja 

bezduszności z prężnością psychiczną w związku z satysfakcją z życia. Okazuje się, że w 

warunkach niskiej prężności, poziom satysfakcji z życia jest niemal niezależny od poziomu 

bezduszności. Badani o wysokim poziomie prężności charakteryzują się ogólnie wyższym 

poziomem satysfakcji z życia, a bezduszność łączy się z nią negatywnie. Częściowo potwierdza 

to hipotezę 3.2. 

Nie potwierdziły się związki przewidywane w hipotezie 4. Okazało się wprawdzie, że 

związek zuchwałości z satysfakcją z życia i pracy jest zapośredniczony przez negatywne 

doświadczanie globalizacji oraz dwa jego wymiary – bezpieczeństwo i wpływ, jednak wyniki 

te w znacznej mierze nie powtórzyły się dla innych manifestacji psychopatii. Opisywany efekt 

ma charakter supresji. W modelach z istotnym efektem pośrednim uwzględnienie 

doświadczania globalizacji i jego wymiarów wzmacnia predykcyjną rolę psychopatii dla 

satysfakcji.  

Związki przewidywane w hipotezie 5 są istotne w trzech przypadkach. 1. Mediacja 

związków psychopatii z satysfakcją z życia i pracy była moderowana przez prężność 

psychiczną tylko przy wymiarze bezduszności. Okazało się, że tylko przy niskim poziomie 

prężności zachodzi mediacja w rozumienia Hayesa (2017) w modelu zawierającym 

bezduszność jako zmienną niezależną, satysfakcję z życia jako zmienną zależną i unikanie 

kompetencji jako mediator. 2. W analogicznym modelu, w którym mediatorem jest unikanie 

porażki mediacja występuje zarówno przy wysokim poziomie prężności jak i przy niskim. Przy 

wysokim poziomie prężności związek bezduszności z unikaniem porażki jest ujemny, a przy 

niskim dodatni, oznacza to więc, że poziom prężności psychicznej warunkuje kierunek związku 

bezduszności z unikaniem porażki. 3. Istotny okazał się jeszcze model z bezdusznością jako 

zmienną niezależną, unikaniem kompetencji jako mediatorem i satysfakcją z pracy jako 

zmienną zależną. Istotny związek między bezdusznością a unikaniem kompetencji występował 

tylko przy niskim poziomie prężności. Częściowo od prężności zależy więc, czy psychopaci 

„bezduszni” będą charakteryzowali się motywacją unikania. Wysoki jej poziom obniża 

występowanie tego motywu. 
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6.9. Wyniki badania 2 

6.9.1. Psychopatia, negatywne doświadczanie globalizacji, motywacja osiągnięć i prężność 

psychiczna jako predyktory satysfakcji z życia i pracy 

Aby zbadać liniowe związki pomiędzy badanymi zmiennymi posłużono się analizą 

korelacji ρ Spearmana. 

Zmienne zależne w znaczącej większości korelują ze zmiennymi wyjaśniającymi. 

Satysfakcja z życia wiąże się najmocniej z wynikiem sumarycznym prężności (r = 0,43). 

Ujemne są związki satysfakcji z życia z wynikiem ogólnym psychopatii (r = -0,14) i 

rozhamowaniem (r = -0,22). Nieistotne okazały się relacje z podskalą SDG – poczuciem 

wpływu oraz dwoma wymiarami psychopatii – zuchwałością i bezdusznością. Satysfakcja z 

pracy koreluje najsilniej z podskalą prężności – tolerancją (r = 0,51). Progu istotności nie 

osiągnęły związki z żadną z podskal psychopatii, doświadczaniem globalizacji oraz unikaniem 

niekompetencji. Niemal każda z manifestacji psychopatii koreluje dodatnio z wymiarami 

negatywnego doświadczania globalizacji. Zuchwałość wiąże się dodatnio z prężnością 

psychiczną, ale rozhamowanie ujemnie. Z motywacją osiągnięć głównie koreluje 

rozhamowanie – związek był ujemny dla każdego z motywów. Zuchwałość wiąże się zaś 

dodatnio z wymiarami opisującymi motywy związane ze współzawodnictwem, czyli 

nastawieniem na wyniki i unikaniem porażek. 
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Tabela 21 

Wyniki korelacji ρ Spearmana dla zmiennych biorących udział w badaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: SDG – Skala Doświadczania Globalizacji; SSP – Skala Pomiaru Prężności; AGQ-R – Achievement Goal Questionnaire Revised  

*p < 0,05; **p < 0,01 *** p < 0,001

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Psychopatia 1*** 

  

  

                
2. Rozhamowanie 0,85*** 1*** 

                  
3. Zuchwałość 0,73*** 0,38*** 1*** 

                 
4. Bezduszność 0,72*** 0,46*** 0,54*** 1*** 

                
5. Satysfakcja z pracy -0,07 -0,13 0,09 0,00 1*** 

               
6. Satysfakcja z życia -0,14* -0,22*** 0,06 -0,02 0,58*** 1*** 

              
7. SDG suma 0,30*** 0,31*** 0,22*** 0,19** -0,03 -0,20** 1*** 

             
8. SDG poczucie bezpieczeństwa 0,30*** 0,33*** 0,18** 0,18** 0,00 -0,20** 0,95*** 1*** 

            
9. SDG poczucie wpływu 0,16* 0,13* 0,20** 0,10 0,00 -0,12 0,82*** 0,69*** 1*** 

           
10. SDG poczucie rozwoju 0,34*** 0,38*** 0,22** 0,21** -0,10 -0,17* 0,77*** 0,66*** 0,48*** 1*** 

          
11. SSP wytrwałość -0,04 -0,23*** 0,21** 0,10 0,41*** 0,39*** 0,08 0,04 0,11 0,05 1*** 

         
12. SSP otwartość -0,03 -0,19** 0,21** 0,04 0,43*** 0,43*** -0,06 -0,10 0,01 -0,03 0,71*** 1*** 

        
13. SSP kompetencje 0,04 -0,13 0,26*** 0,11 0,46*** 0,37*** 0,01 0,01 -0,02 0,03 0,73*** 0,78*** 1*** 

       
14. SSP tolerancja -0,05 -0,20** 0,21** 0,03 0,51*** 0,43*** -0,04 -0,07 0,01 -0,03 0,76*** 0,83*** 0,83*** 1*** 

      
15. SSP optymizm 0,06 -0,10 0,24*** 0,14* 0,47*** 0,39*** 0,03 0,05 -0,03 0,06 0,71*** 0,76*** 0,87*** 0,81*** 1*** 

     
16. SSP suma 0,00 -0,18** 0,24*** 0,09 0,49*** 0,43*** -0,01 -0,02 0,00 0,02 0,84*** 0,90*** 0,93*** 0,93*** 0,91*** 1*** 

    
17. AGQ -R nastawienie na mistrzostwo -0,05 -0,21** 0,12 0,04 0,16* 0,34*** 0,12 0,04 0,21** 0,16* 0,48*** 0,48*** 0,37*** 0,43*** 0,31*** 0,45*** 1*** 

   
18. AGQ-R nastawienie na wyniki -0,05 -0,18** 0,14* 0,04 0,18** 0,34*** 0,12 0,04 0,16* 0,17* 0,49*** 0,47*** 0,38*** 0,46*** 0,34*** 0,46*** 0,82*** 1*** 

  
19. AGQ-R unikanie niekompetencji -0,02 -0,17* 0,13 0,08 0,13 0,20** 0,15* 0,08 0,26** 0,10 0,34*** 0,33*** 0,27*** 0,33*** 0,23*** 0,33*** 0,66*** 0,64*** 1*** 

 
20. AGQ-R unikanie porażki -0,04 -0,17** 0,16* 0,01 0,15* 0,26*** 0,10 0,01 0,20** 0,09 0,42*** 0,39*** 0,30*** 0,41*** 0,24*** 0,37*** 0,74*** 0,81*** 0,67*** 1*** 
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W celu weryfikacji, czy zmienne są istotnymi predyktorami satysfakcji z życia oraz 

satysfakcji z pracy, utworzono dwa modele regresji wielorakiej, składające się z 

podskal mierzących predyktory oraz satysfakcji z życia i satysfakcji z pracy jako 

zmiennych wyjaśnianych.  

Tabela 22 

Współczynniki regresji dla modelu wyjaśniającego satysfakcję z życia 

 B SE β t p 

 

Rozhamowanie 0,04 0,07 0,06 0,63 0,53 

Zuchwałość -0,05 0,11 -0,04 -0,46 0,64 

Bezduszność 0,14 0,16 0,08 0,91 0,36 

SDG poczucie bezpieczeństwa -0,03 0,13 -0,03 -0,24 0,81 

SDG poczucie wpływu -0,08 0,17 -0,05 -0,49 0,63 

SDG poczucie rozwoju -0,41 0,17 -0,20 -2,34 0,02 

SSP otwartość 0,03 0,19 0,02 0,20 0,84 

SSP kompetencje 0,18 0,24 0,09 0,72 0,47 

SSP tolerancja -0,17 0,25 -0,10 -0,68 0,49 

SSP optymizm 0,19 0,26 0,11 0,76 0,45 

AGQ-R nastawienie na mistrzostwo 0,44 0,27 0,25 1,66 0,09 

AGQ-R nastawienie na wyniki 0,35 0,22 0,16 1,58 0,11 

AGQ-R unikanie niekompetencji 0,40 0,25 0,19 1,60 0,11 

AGQ-R unikanie porażki -0,09 0,16 -0,05 -0,57 0,57 

R2 = 0,28; SE = 6,23; F = 5,42; p < 0,001 

Legenda: SDG – skala doświadczania globalizacji; SSP – Skala Pomiaru Prężności; AGQ-R – 

Achievement Goal Questionnaire Revised; B – niestandaryzowany współczynnik regresji; β – 

standaryzowany współczynnik regresji 

Wyniki testu Durbina-Watsona dla modelu wyjaśniającego satysfakcję z życia 

wskazują na to, że nie można wnioskować o autokorelacji reszt (Durbin-Watson = 1,91). 

Współczynnik VIF osiągał wartości mniejsze niż 10 dla każdej ze zmiennych, co 

oznacza, że predyktory nie są współliniowe, choć część z nich osiąga wartości wyższe 
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niż 5 (podskale prężności – kompetencje, tolerancja i optymizm), co może wpływać 

znacząco na współczynniki regresji (Craney i in., 2002). Cały model okazał się istotny 

statystycznie i wyjaśnia 28% wariancji (R2 = 0,28; SE = 6,23; F = 5,42; p < 0,001). 

Najsilniejszym i istotnym statystycznie predyktorem jest podskala SDG - rozwój (β = 

-0,41; p = 0,02), która wiążę się ujemnie z satysfakcją z życia. Zważywszy na 

odwróconą punktację skal w SDG można powiedzieć, że u osób psychopatycznych 

wzrostowi negatywnego spostrzegania warunków rozwoju w warunkach globalizacji 

odpowiada spadek poziomu satysfakcji z życia. 

Tabela 23 

Współczynniki regresji dla modelu wyjaśniającego satysfakcję z pracy 

 B SE β t p 

 

Rozhamowanie 0,06 0,07 0,07 0,87 0,39 

Zuchwałość -0,12 0,11 -0,09 -1,09 0,27 

Bezduszność 0,06 0,15 0,04 0,41 0,68 

SDG poczucie bezpieczeństwa 0,24 0,12 0,21 1,98 0,05 

SDG poczucie wpływu -0,02 0,16 -0,01 -0,10 0,92 

SDG poczucie dla rozwoju -0,45 0,17 -0,23 -2,69 0,01 

SSP otwartość 0,12 0,18 0,06 0,65 0,52 

SSP kompetencje 0,06 0,23 0,03 0,27 0,79 

SSP tolerancja 0,14 0,24 0,08 0,57 0,57 

SSP optymizm 0,43 0,25 0,25 1,73 0,08 

AGQ-R nastawienie na mistrzostwo 0,34 0,25 0,19 1,32 0,19 

AGQ-R nastawienie na wyniki -0,24 0,21 -0,12 -1,14 0,26 

AGQ-R unikanie niekompetencji 0,21 0,24 0,09 0,87 0,39 

AGQ-R unikanie porażki 0,05 0,15 0,03 0,32 0,75 

 R2 = 0,31; SE = 5,95; F = 6,38; p < 0,001 

Legenda: SDG – Skala Doświadczania Globalizacji; SSP – Skala Pomiaru Prężności; AGQ-R 

– Achievement Goal Questionnaire Revised 
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Na podstawie testu Durbina-Watsona dla modelu wyjaśniającego satysfakcję z 

pracy można wnioskować, że nie występuje autokorelacja reszt (Durbin-Watson = 

2,09). Współczynnik VIF jest mniejszy niż 10 dla każdej ze zmiennych, oznacza więc, 

że predyktory nie są współliniowe, choć część z nich przekracza wartość niż 5 

(podskale prężności – kompetencje, tolerancja i optymizm). Może to wpływać na 

współczynniki regresji (Craney i in., 2002). Cały model okazał się istotny statystycznie 

i wyjaśnia 31% wariancji (R2 = 0,31; F = 5,95; p < 0,001). Najsilniejszymi i istotnymi 

statystycznie predyktorami są podskale SDG – rozwój (β = -0,23; p = 0,01) i 

bezpieczeństwo (β = -0,21; p = 0,05), obie związane ujemnie z satysfakcją z pracy. 

Inaczej mówiąc u osób psychopatycznych wzrostowi negatywnego spostrzegania 

warunków rozwoju i spadkowi poczucia bezpieczeństwa w warunkach globalizacji, 

odpowiada spadek poziomu satysfakcji z pracy. 

6.9.2. Mediacyjna rola motywacji osiągnięć w związku psychopatii z satysfakcją z 

życia i pracy 

Sprawdzono, czy istnieją istotne modele mediacyjne składające się z psychopatii i 

podskal – zuchwałości, bezduszności i rozhamowana, jako zmiennymi niezależnymi, 

nastawieniem na wyniki, nastawieniem na mistrzostwo, unikaniem niekompetencji i 

unikaniem porażki jako mediatorami i satysfakcją z życia oraz satysfakcją z pracy jako 

zmiennymi zależnymi. Oznacza to, że przeprowadzono 32 analizy mediacyjne. 

Posłużono się metodą bootstrappingu z ponownym zwracaniem 5000 próbek i 95% 

przedziałami ufności. 

Nastawienie na mistrzostwo mediowało związek zuchwałości z satysfakcją z życia 

(efekt pośredni: β = 0,05; 95% CI = 0,01; 0,11). Włączenie nastawienia na mistrzostwo 

do modelu wyjaśniającego satysfakcję z życia przez zuchwałość osłabia związek 

między predyktorem a zmienną zależną. Nieistotny okazał się efekt całkowity oraz 

bezpośredni, przy istotnej ścieżce efektu pośredniego (tabela 24). Oznacza to mediację 

pośrednią. 
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Tabela 24 

Efekt mediacji zuchwałości i nastawienia na mistrzostwo na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,16 0,04 2,43 0,01 0,02; 0,17 

M → Y 0,63 0,14 4,68 < 0,001 0,37; 0,91 

X → Y 0,11 0,08 1,61 0,11 -0,03; 0,31 

X(M) → Y 0,06 0,08 0,91 0,36 -0,09; 0,24 

Efekt pośredni: β = 0,05; SE = 0,03; 95% CI = 0,01; 0,11 

X – zuchwałość; Y – satysfakcja z życia; M – nastawienie na mistrzostwo; X – zuchwałość; Y 

– satysfakcja z życia; M – nastawienie na mistrzostwo; β – standaryzowany współczynnik 

regresji; 95% CI – przedziały ufności dla 95% prawdopodobieństwa LLCI – dolny zakres 

przedziału ufności; ULCI – górny zakres przedziału ufności 

Nastawienie na wyniki okazało się istotnym mediatorem relacji zuchwałości (efekt 

pośredni: β = 0,05; 95% CI = 0,01; 0,11) z satysfakcją z życia (Tabela 25). Dodanie 

nastawienia na mistrzostwo do związku zuchwałości z nastawieniem na mistrzostwo 

osłabia go. Efekt całkowity i bezpośredni jest nieistotny, jest to więc mediacja 

pośrednia. 

Tabela 25 

Efekt mediacji zuchwałości i nastawienia na wyniki na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,18 0,04 2,83 < 0,01 0,03; 0,19 

M → Y 0,28 0,14 4,33 < 0,001 0,33; 0,88 

X → Y 0,11 0,08 1,61 0,11 -0,03; 0,31 

X(M) → Y 0,05 0,08 0,84 0,40 -0,09; 0,05 

Efekt pośredni: β = 0,05; SE = 0,02; 95% CI = 0,01; 0,11 

X – zuchwałość; Y – satysfakcja z życia; M – nastawienie na wyniki 
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Istotna statystycznie okazała się również relacja zuchwałości z satysfakcją z życia 

i unikaniem porażki jako mediatorem (tabela 26). W tym wypadku istotny jest tylko 

efekt pośredni (β = 0,04; 95% CI = 0,01; 0,09), a więc jest to mediacja pośrednia. 

Uwzględnienie unikania porażki w modelu osłabia związek zuchwałości z satysfakcją 

z życia. 

Tabela 26 

Efekt mediacji zuchwałości i unikania porażki na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,19 0,04 2,99 < 0,01 0,04; 0,19 

M → Y 0,20 0,14 3,11 < 0,01 0,16; 0,72 

X → Y 0,08 0,08 1,61 0,11 -0,03; 0,31 

X(M) → Y 0,04 0,08 0,99 0,32 -0,08; 0,07 

Efekt pośredni: β = 0,04; SE = 0,02; 95% CI = 0,01; 0,09 

X – zuchwałość; Y – satysfakcja z życia; M – unikanie porażki 

Następnym krokiem było sprawdzenie analogicznie skonstruowanych modeli z 

satysfakcją z pracy jako zmienną zależną. Nastawienie na wyniki jest istotnym 

pośrednim mediatorem związku zuchwałości z satysfakcją z pracy (efekt pośredni: β = 

0,03; 95% CI = 0,01; 0,07). Uwzględnienie nastawienia na wyniki w modelu zmniejsza 

wartość predykcyjną związku zuchwałości z satysfakcją z życia. Nieistotny jest efekt 

całkowity przy istotnym efekcie pośrednim, jest to więc mediacja pośrednia (tabela 27). 

Był to jedyny istotny model mediacyjny dla zmiennej satysfakcja z pracy. 
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Tabela 27 

Efekt mediacji zuchwałości i unikania porażki na satysfakcję z pracy 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,18 0,04 2,83 < 0,01 0,03; 0,18 

M → Y 0,16 0,14 2,43 0,01 0,06; 0,61 

X → Y 0,12 0,08 1,91 0,06 -0,01; 0,13 

X(M) → Y 0,09 0,08 1,45 0,14 -0,04; 0,29 

Efekt pośredni: β = 0,03; SE = 0,02; 95% CI = 0,01; 0,07 

X – zuchwałość; Y – satysfakcja z pracy; M – nastawienie na wyniki 

6.9.3. Moderacyjna rola prężności psychicznej w związku psychopatii z 

satysfakcją z życia i pracy 

W celu weryfikacji hipotezy dotyczącej moderacyjnej roli prężności w relacji 

między psychopatią i jej manifestacjami a satysfakcją z życia i z pracy wykorzystano 

metodę bootstrappingu z ponownym zwracaniem 5000 próbek i 95% przedziałami 

ufności. 

Tabela 28 

Efekty interakcyjne dla zmiennej satysfakcji z życia z niestandaryzowanym 

współczynnikiem regresji dla moderacji 

 Zmiana 

R2  

F b p 95% CI 

LLCI ULCI 

Prężność psychiczna*Psychopatia 0,01 0,79 0,01 0,37 -0,01; 0,01 

Prężność psychiczna*Rozhamowanie 0,01 0,24 0,01 0,62 -0,01; 0,01 

Prężność psychiczna*Zuchwałość 0,01 0,49 0,01 0,48 -0,01; 0,01 

Prężność psychiczna*Bezduszność 0,01 1,62 0,01 0,20 -0,01; 0,02 
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Żaden z modeli z satysfakcją z życia nie okazał się istotny statystycznie (tabela 28). 

Najbliżej tego progu znajdowała się interakcja prężności psychicznej z bezdusznością 

(zmiana R2 = 0,01; F = 1,62; p = 0,20). 

Tabela 29 

Efekty interakcyjne dla zmiennej satysfakcji z pracy z niestandaryzowanym 

współczynnikiem regresji dla moderacji 

 Zmiana 

R2  

F b p 95% CI 

LLCI ULCI 

Prężność psychiczna*Psychopatia 0,01 2,34 0,01 0,13 -0,01; 0,01 

Prężność psychiczna*Rozhamowanie 0,01 1,32 0,01 0,25 -0,01; 0,01 

Prężność psychiczna*Zuchwałość 0,01 0,49 0,01 0,48 -0,01; 0,01 

Prężność psychiczna*Bezduszność 0,02 6,77 0,01 0,01 0,01; 0,03 

 

Ryc. 11 

Wykres interakcji bezduszności i prężności psychicznej w związku z satysfakcją z pracy  
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Analiza wykresu (ryc. 11) oraz wyników (tabela 29) wskazuje na to, że występuje 

istotna statystycznie interakcja bezduszności z prężnością psychiczną w modelu z 

satysfakcją z pracy jako zmienną wyjaśnianą (zmiana R2 = 0,02; F = 5,59; p = 0,02). 

Związek bezduszności z poziomem satysfakcji z pracy jest istotny statystycznie (b = -

1,10; t = -2.49; p = 0,01) i staje się wyraźnie silniejszy w warunku niskiej prężności. 

Sama prężność psychiczna nie jest w tym modelu istotnym predyktorem satysfakcji z 

pracy (b = -0,13; t = -0,99; p = 0,31). Cały model z bezdusznością jako predyktorem, 

satysfakcją z pracy jako predyktorem i prężnością psychiczną jako moderatorem jest 

dobrze dopasowany do danych (R2 = 0,29; F = 30,08; p < 0,001). 

6.9.4. Mediacyjna rola negatywnego doświadczania globalizacji w związku 

psychopatii z satysfakcją z życia 

Kolejna z hipotez badawczych dotyczyła mediacyjnej roli negatywnego 

doświadczania globalizacji w związku psychopatii z satysfakcją z życia. W celu jej 

przetestowania sprawdzono modele składające się z psychopatii oraz podskal jako 

zmiennych niezależnych, satysfakcji z życia i pracy jako zmiennych zależnych oraz 

wyniku ogólnego negatywnego doświadczania globalizacji, a także jej wymiarów jako 

mediatorów. Podobnie jak w przypadku poprzednich analiz zakładających 

występowanie mediatorów lub moderatorów, posłużono się metodą bootstrappingu. 

Związek psychopatii z satysfakcją z życia jest zapośredniczony przez wynik 

sumaryczny doświadczania globalizacji, efekt pośredni: β = -0,08; 95% CI = -0,14; -

0,03) oraz podskale SDG, poczucie bezpieczeństwa (efekt pośredni: β = -0,08; SE = 

0,03; 95% CI = -0,13; -0,02), poczucie wpływu (efekt pośredni: β = -0,03; SE = 0,02; 

95% CI = -0,07; -0,01) i poczucie rozwoju (efekt pośredni: β = -0,08; SE = 0,03; 95% 

CI = -0,16; -0,02).  
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Tabela 30 

Efekt supresji psychopatii i negatywnego doświadczania globalizacji na satysfakcję z 

życia  

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,38 0,05 6,12 < 0,001 0,19; 0,38 

M → Y -0,22 0,04 -3,16 < 0,01 -0,21; -0,05 

X → Y 0,01 0,03 0,21 0,83 -0,05; 0,06 

X(M) → Y 0,04 0,07 1,39 0,16 -0,02; 0,11 

Efekt pośredni: β = -0,08; SE = 0,03; 95% CI = -0,14; -0,03 

X – psychopatia; Y – satysfakcja z życia; M – negatywne doświadczanie globalizacji 

Dodanie negatywnego doświadczania globalizacji do związku psychopatii z 

satysfakcją z życia sprawia, że staje się on silniejszy (tabela 30), zachodzi więc supresja 

czyli wzajemne hamowanie zmiennych objaśniających. Spośród wszystkich efektów, 

istotny jest tylko efekt pośredni. 

Tabela 31 

Efekt supresji psychopatii i poczucia bezpieczeństwa na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,38 0,05 6,12 < 0,001 0,09; 0,18 

M → Y -0,25 0,08 -3,05 < 0,01 -0,41; -0,09 

X → Y 0,01 0,03 0,21 0,83 -0,05; 0,06 

X(M) → Y 0,09 0,03 1,29 0,19 -0,02; 0,10 

Efekt pośredni: β = -0,08; SE = 0,03; 95% CI = -0,13; -0,02 

X – psychopatia; Y – satysfakcja z życia; M – poczucie bezpieczeństwa 

Włączenie poczucia bezpieczeństwa do modelu wyjaśniającego satysfakcję z życia 

przez psychopatię wzmacnia związek między tymi zmiennymi (tabela 31), wskazuje to 
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na występowanie supresji. Nieistotny jest efekt całkowity, przy istotnym efekcie 

pośrednim.  

Tabela 32 

Efekt supresji psychopatii i poczucia wpływu na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,23 0,02 3,48 < 0,001 0,02; 0,09 

M → Y -0,27 0,12 -2.19 0,03 -0,51; -0,03 

X → Y 0,01 0,03 0,21 0,83 -0,05; 0,06 

X(M) → Y 0,05 0,03 0,70 0,48 -0,04; 0,08 

Efekt pośredni: β = -0,03; SE = 0,02; 95% CI = -0,07; -0,01 

X – psychopatia; Y – satysfakcja z życia; M – poczucie wpływu 

Uwzględnienie poczucia wpływu w modelu wyjaśniającym satysfakcję z życia 

przez psychopatię wzmacnia relacje między predyktorem a zmienną wyjaśnianą (tabela 

32), wskazując na efekt supresyjny. Istotny w tym modelu jest wyłącznie efekt pośredni. 

Tabela 33 

Efekt supresji psychopatii i poczucia rozwoju na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,41 0,01 6,81 < 0,001 0,07; 0,12 

M → Y -0,41 0,14 -2,85 < 0,01 -0,69; -0,13 

X → Y 0,01 0,03 0,21 0,83 -0,05; 0,06 

X(M) → Y 0,09 0,03 1,37 0,17 -0,02; 0,11 

Efekt pośredni: β = -0,08; SE = 0,03; 95% CI = -0,16; -0,02 

X – psychopatia; Y – satysfakcja z życia; M – poczucie rozwoju 

Dodatnie rozwoju do związku psychopatii z satysfakcją z życia sprawia, że 

zwiększa się jego wartość predykcyjna (tabela 33). Podobnie jak w poprzednich 
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analizach związanych z H4, istotny jest tylko efekt pośredni, a więc model jest 

przykładem supresji. 

Jak pokazują dane w tabeli 34 negatywne doświadczanie globalizacji jest zmienną 

pośredniczącą również dla związku rozhamowania z satysfakcją z życia (Efekt pośredni: 

β = - 0,07; SE = 0,03; 95% CI = -0,13; -0,02). Podobnie jest w przypadku dwóch z 

trzech podskal SDG – poczucia bezpieczeństwa (efekt pośredni: β = - 0,07; SE = 0,03; 

95% CI = -0,13; -0,01) i poczucia rozwoju (efekt pośredni: β = - 0,07; SE = 0,03; 95% 

CI = -0,13; -0,02).  

Tabela 34 

Efekt mediacji rozhamowania i negatywnego doświadczania globalizacji na 

satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,38 0,08 6,15 < 0,001 0,34; 0,67 

M → Y -0,11 0,04 -2,63 < 0,01 -0,19; -0,03 

X → Y -0,07 0,05 1,02 0,31 -0,16; 0,05 

X(M) → Y 0,01 0,06 0,04 0,96 -0,11; 0,11 

Efekt pośredni: β = - 0,07; SE = 0,03; 95% CI = -0,13; -0,02 

X – rozhamowanie; Y – satysfakcja z życia; M – negatywne doświadczanie globalizacji 

Związek rozhamowania z satysfakcją z życia, po uwzględnieniu w tej relacji 

negatywne doświadczania globalizacji odwraca swój znak z ujemnego na dodatni, a 

więc sprawia, że rozhamowanie wiąże się z satysfakcją z życia dodatni i osłabia jego 

wartość predykcyjną. Nieistotny jest efekt całkowity i bezpośredni, przy istotnym 

efekcie pośrednim. Oznacza to, że model przedstawia mediację pośrednią. 

  



139 
 

Tabela 35 

Efekt mediacji rozhamowania i poczucia bezpieczeństwa na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,25 0,29 2,85 < 0,001 0,17; 0,34 

M → Y -0,21 0,06 -2,56 0,01 -0,38; -0,05 

X → Y -0,07 0,05 1,02 0,31 -0.16; 0,05 

X(M) → Y 0,01 0,06 0,01 0,99 -0,11; 0,11 

Efekt pośredni: β = - 0,07; SE = 0,03; 95% CI = -0,13; -0,01 

X – rozhamowanie; Y – satysfakcja z życia; M – poczucie bezpieczeństwa 

Uwzględnienie poczucia bezpieczeństwa w modelu wyjaśniającym satysfakcję z 

życia przez rozhamowanie odwraca kierunek relacji między predyktorem a zmienną 

wyjaśnianą i osłabia ją (tabela 35). Oznacza to, że uwzględnienie podskali SDG – 

poczucie bezpieczeństwa w modelu sprawia, że rozhamowanie wiąże się dodatnio z 

satysfakcją z życia. Istotny okazał się wyłącznie efekt pośredni, co wskazuje na 

mediację pośrednią. 

Tabela 36 

Efekt mediacji rozhamowania i poczucia rozwoju na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,17 0,02 7,05 < 0,001 0,12; 0,22 

M → Y -0,33 0,14 -2,28 0,02 -0,62; 0,04 

X → Y -0,07 0,06 1,02 0,31 -0.16; 0,05 

X(M) → Y 0,01 0,06 0,03 0,97 -0,11; 0,11 

Efekt pośredni: β = - 0,07; SE = 0,03; 95% CI = -0,14; -0,01 

X – rozhamowanie; Y – satysfakcja z życia; M – poczucie rozwoju 
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Dodanie poczucia rozwoju do związku rozhamowania z satysfakcją z życia 

odwraca jego znak i osłabia go (tabela 36), wskazując na efekt supresyjny. Istotny jest 

jedynie efekt pośredni. 

Także związek zuchwałości z satysfakcją z życia jest pośredniczony przez 

negatywne doświadczanie globalizacji rozumiane jako wynik sumaryczny skali SDG. 

Mediatorem okazał się wynik sumaryczny (efekt pośredni: β = - 0,06; SE = 0,02; 95% 

CI = -0,12; -0,02), ale także wymiary – poczucie bezpieczeństwa (efekt pośredni: β = - 

0,05; SE = 0,02; 95% CI = -0,09; -0,01), poczucie wpływu (efekt pośredni: β = - 0,04; 

SE = 0,02; 95% CI = -0,08; -0,01) i poczucie rozwoju (efekt pośredni: β = - 0,06; SE = 

0,03; 95% CI = -0,12; -0,01). 

Tabela 37 

Efekt supresji zuchwałości i negatywnego doświadczania globalizacji na satysfakcję z 

życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,26 0,14 4,13 < 0,001 0,30; 0,85 

M → Y -0,23 0,04 -3,43 < 0,001 -0,21; -0,06 

X → Y 0,11 0,08 1,61 0,11 -0,03; 0,31 

X(M) → Y 0,17 0,09 2,49 0,01 0,04; 0,39 

Efekt pośredni: β = - 0,06; SE = 0,02; 95% CI = -0,12; -0,02 

X – zuchwałość; Y – satysfakcja z życia; M – negatywne doświadczanie globalizacji 

Włączenie negatywnego doświadczania globalizacji do modelu wyjaśniającego 

satysfakcję z życia przez zuchwałość sprawia, że związek między predyktorem a 

zmienną zależną staje się silniejszy oraz istotny statystycznie (tabela 37), a więc 

występuje efekt supresyjny. Efekt bezpośredni oraz pośredni są istotne, lecz efekt 

całkowity jest nieistotny. 
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Tabela 38 

Efekt supresji zuchwałości i poczucia bezpieczeństwa na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,22 0,07 3,44 < 0,001 0,10; 0,38 

M → Y -0,25 0,08 -3,24 < 0,01 -0,41; -0,10 

X → Y 0,11 0,08 1,61 0,11 -0,03; 0,31 

X(M) → Y 0,15 0,09 2,32 0,02 0,03; 0,37 

Efekt pośredni: β = - 0,05; SE = 0,02; 95% CI = -0,09; -0,01 

X – zuchwałość; Y – satysfakcja z życia; M – poczucie bezpieczeństwa 

Uwzględnienie poczucia bezpieczeństwa jako zmiennej pośredniczącej w modelu 

z zuchwałością jako predyktorem i satysfakcją z życia jako zmienną wyjaśnianą, 

sprawia, że efekt bezpośredni jest istotny i większy niż efekt całkowity (tabela 38). 

Okazuje się więc, że zachodzi efekt supresyjny. Oprócz efektu bezpośredniego istotny 

jest też efekt pośredni, lecz nieistotny jest efekt całkowity. 

Tabela 39 

Efekt supresji zuchwałości i poczucia wpływu na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,21 0,05 3,31 < 0,01 0,06; 0,25 

M → Y -0,17 0,12 2,51 0,01 -0,54; 0,06 

X → Y 0,11 0,08 1,61 0,11 -0,03; 0,31 

X(M) → Y 0,14 0,09 2,13 0,03 0,01; 0,35 

Efekt pośredni: β = - 0,04; SE = 0,02; 95% CI = -0,08; -0,01 

X – zuchwałość; Y – satysfakcja z życia; M – poczucie wpływu 

Włączenie poczucia wpływu do modelu wyjaśniającego satysfakcję z życia przez 

zuchwałość zwiększa siłę tego związku oraz sprawia, że staje się on istotny 
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statystycznie (tabela 39), występuje więc efekt supresyjny. Efekt bezpośredni jest 

istotny i dodatni, zaś pośredni istotny i ujemny, przy nieistotnym efekcie całkowity.  

Tabela 40 

Efekt supresji zuchwałości i poczucia rozwoju na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,27 0,04 4,31 < 0,001 0,09; 0,26 

M → Y -0,21 0,13 -3,10 < 0,01 -0,68; -0,15 

X → Y 0,11 0,08 1,61 0,11 -0,03; 0,31 

X(M) → Y 0,14 0,09 2,13 0,03 0,01; 0,35 

Efekt pośredni: β = - 0,06; SE = 0,03; 95% CI = -0,12; -0,01 

X – zuchwałość; Y – satysfakcja z życia; M – poczucie rozwoju 

Uwzględnienie poczucia rozwoju jako mediatora związku zuchwałości z 

satysfakcją z życia wzmacnia go i sprawia, że staje się istotny statystycznie (tabela 40), 

wskazując na efekt supresyjny. Nieistotny jest efekt całkowity, przy istotnym efekcie 

pośrednim. 

Skala SDG jest również zmienną pośredniczącą w relacji bezduszności z 

satysfakcją z życia. Istotny efekt pośredni uzyskano dla wyniku sumarycznego (efekt 

pośredni: β = - 0,06; SE = 0,02; 95% CI = -0,12; -0,02), poczucia bezpieczeństwa (efekt 

pośredni: β = - 0,06; SE = 0,02; 95% CI = -0,11; -0,01), poczucia wpływu (efekt 

pośredni: β = - 0,03; SE = 0,02; 95% CI = -0,06; -0,01) i poczucia rozwoju (efekt 

pośredni: β = - 0,06; SE = 0,03; 95% CI = -0,12; -0,01). 

Tabela 41 

Efekt supresji bezduszności i negatywnego doświadczania globalizacji na satysfakcję 

z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,29 0,19 4,23 < 0,001 0,22; 0,60 

M → Y -0,21 0,04 -3,26 < 0,01 -0,68; -0,15 
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X → Y 0,06 0,12 0,93 0,35 -0,12; 0,35 

X(M) → Y 0,12 0,12 1,85 0,06 -0,01; 0,47 

Efekt pośredni: β = - 0,06; SE = 0,02; 95% CI = -0,12; -0,02 

X – bezduszność; Y – satysfakcja z życia; M – negatywne doświadczanie globalizacji  

Dodanie negatywnego doświadczania globalizacji do modelu wyjaśniającego 

satysfakcję z życia przez bezduszność wzmacnia ich dodatni związek (tabela 41), a 

więc model jest przykładem supresji. Istotny jest jednak tylko efekt pośredni. 

Tabela 42 

Efekt supresji bezduszności i poczucia bezpieczeństwa na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,27 0,09 4,53 < 0,001 0,49; 1,25 

M → Y -0,21 0,08 -3,15 < 0,01 -0,41; -0,09 

X → Y 0,06 0,12 0,93 0,35 -0,12; 0,35 

X(M) → Y 0,12 0,12 1,77 0,08 -0,02; 0,45 

Efekt pośredni: β = - 0,06; SE = 0,02; 95% CI = -0,11; -0,01 

X – bezduszność; Y – satysfakcja z życia; M – poczucie bezpieczeństwa  

Uwzględnienie poczucia bezpieczeństwa w modelu z bezdusznością jako 

predyktorem i satysfakcją z życia jako zmienną wyjaśnianą wzmacnia związek między 

tymi zmiennymi (tabela 42), występuje tu więc efekt supresyjny. Nieistotne jest efekt 

całkowity i bezpośredni, a istotny efekt pośredni. 

Tabela 43 

Efekt supresji bezduszności i poczucia wpływu na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,18 0,06 2,81 < 0,01 0,05; 0,31 

M → Y -0,15 0,12 -2,30 0,02 -0,51; -0,04 
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X → Y 0,06 0,12 0,93 0,35 -0,12; 0,35 

X(M) → Y 0,09 0,12 1,35 0,18 -0,07; 0,40 

Efekt pośredni: β = - 0,03; SE = 0,02; 95% CI = -0,06; -0,01 

X – bezduszność; Y – satysfakcja z życia; M – poczucie wpływu  

Dodanie poczucia wpływu jako mediatora związku bezduszności z satysfakcją z 

życia sprawia, że staje się on mocniejszy (tabela 43), wskazuje to na występowanie 

efektu supresji. Istotny jest tylko efekt pośredni. 

Tabela 44 

Efekt supresji bezduszności i poczucia rozwoju na satysfakcję z życia 

Ścieżka β SE t p 95% CI 

LLCI ULCI 

X → M 0,31 0,06 4,87 < 0,001 0,16; 0,39 

M → Y -0,20 0,14 -2,95 < 0,01 -0,67; -0,13 

X → Y 0,06 0,12 0,93 0,35 -0,12; 0,35 

X(M) → Y 0,12 0,12 1,81 0,07 -0,02; 0,47 

Efekt pośredni: β = - 0,06; SE = 0,03; 95% CI = -0,12; -0,01 

X – bezduszność; Y – satysfakcja z życia; M – poczucie rozwoju  

Uwzględnienie poczucia rozwoju w modelu składającym się z bezduszności jako 

predyktora i satysfakcji z życia jako zmiennej wyjaśnianej sprawia, ze związek 

bezduszności i satysfakcji z życia staje się mocniejszy (tabela 44), co sugeruje efekt 

supresyjny. Nieistotny statystycznie jest efekt całkowity, a istotny efekt pośredni.  

Nieistotne statystycznie okazały się efekty mediacyjne we wszystkich modelach 

przyjmujących satysfakcję z pracy za zmienną wyjaśnianą. 

6.9.5. Moderacyjna rola prężności psychicznej w związku psychopatii z 

satysfakcją z życia mediowanym przez motywację osiągnięć 

Kolejne analizy dotyczą mediacji związków psychopatii z satysfakcją z życia przez 

motywację osiągnięć moderowanej przez poziom prężności psychicznej. 

Przetestowano modele stworzone z psychopatii oraz jej manifestacji – rozhamowania, 

bezduszności i zuchwałości jako zmiennych niezależnych, satysfakcji z życia oraz z 
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pracy jako zmiennych zależnych, czterech wymiarów motywacji osiągnięć jako 

mediatorów i wyniku sumarycznego prężności w roli moderatora ścieżki między 

predyktorem a mediatorem w mediacji.  

Mediacja związku zuchwałości z satysfakcją z życia przez nastawienie na 

mistrzostwo moderowana jest przez prężność psychiczną (zmiana R2 = 0,03; F = 9,24; 

p < 0,01). Warunkowy pośredni efekt jest istotny i dodatni przy niskim poziomie 

prężności (b = 0,14; SE = 0,06; 95% CI = 0,03; 0,25), zaś przy jej wysokim poziomie 

jest ujemny (b = -0,06; SE = 0,04; 95% CI = -0,14; 0,03). Istotność modelu potwierdza 

także wskaźnik moderowanej mediacji = -0,01 (SE = 0,01; 95% CI = -0,01; -0,01). 

Szczegóły przedstawia rycina 12. 

Ryc. 12 

Moderacyjna rola prężności psychicznej w związku psychopatii z satysfakcją z życia 

mediowanym przez nastawienie na mistrzostwo  

 

* p < 0,05 

** na rycinie podano wartości niestandaryzowane  

Pozostałe modele, a także analogicznie utworzone modele dla zmiennej zależnej 

satysfakcja z pracy okazały się nieistotne statystycznie. 

6.9.6. Podsumowanie 

Hipoteza 1 potwierdziła się częściowo. Psychopatia nie wiąże się z satysfakcją z 

pracy, istotne są za to korelacje z satysfakcją z życia. Ogólny wynik psychopatii i 

wymiar rozhamowanie pozostają w ujemnej relacji ze zmienną zależną. Również 
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podskale SDG nie korelują z satysfakcją z pracy, a są istotne w związku z satysfakcją 

z życia. Ujemne związki uzyskano dla wyniku sumarycznego, poczucia 

bezpieczeństwa i poczucia rozwoju. Oznacza to, że wzrostowi negatywnego 

doświadczania globalizacji, za wyjątkiem wymiaru poczucie wpływu, odpowiada 

spadek satysfakcji z życia. Zgodnie z przewidywaniami wszystkie skale mierzące 

prężność psychiczną wiążą się dodatnio z satysfakcją z pracy i satysfakcją z życia, 

podobnie jak motywacja osiągnięć. Mierzone nastawienia na cele, za wyjątkiem 

unikania kompetencji, korelują z satysfakcją z pracy dodatnio. Modele regresji 

wielorakiej otrzymane z badanych zmiennych są istotne. Wybrane predyktory nieco 

lepiej wyjaśniają satysfakcję z pracy niż z życia.  

Hipoteza 2 potwierdziła się częściowo. Nastawienie na mistrzostwo, na wyniki i 

unikanie porażki mediują związek zuchwałości z satysfakcją z życia. Jeden z tych 

wyników powtórzył się dla satysfakcji z pracy, mianowicie związek zuchwałości z 

satysfakcją z pracy jest mediowany przez nastawienie na wyniki. Częściowo 

potwierdziły się hipotezy 2.1, 2.2 i 2.3. 

Hipoteza 3 mówi o moderacyjnej roli prężności psychicznej w związku między 

psychopatią a satysfakcją z życia i pracy. Jak się okazało, ten efekt interakcyjny 

zachodzi dla prężności psychicznej i bezduszności w modelu wyjaśniającym 

satysfakcję z pracy. W warunku niskiej prężności wysoka bezduszność w większym 

stopniu przyczynia się do obniżenia satysfakcji z pracy niż w warunku wysokiej 

prężności. Połowicznie potwierdza to hipotezę 3.2. 

Istotne statystycznie są niemal wszystkie efekty pośredniczące przewidywane w 

hipotezie 4 dla zmiennej satysfakcja z życia. Jedyny nieistotny model składał się z 

rozhamowania jako zmiennej niezależnej, satysfakcji z życia jako zależnej i poczucia 

wpływu jako zmiennej pośredniczącej. Niemal wszystkie istotne modele miały 

charakter supresji. Uwzględnienie pośredniczącej roli negatywnego doświadczania 

globalizacji w modelach wyjaśniających związek psychopatii z satysfakcją z życia, 

sprawia, że bezpośrednia relacja między tymi zmiennymi staje się silniejsza czyli 

występuje efekt uwydatnienia (ang. enhancement) związków zmiennych 

objaśniających ze zmienną objaśnianą. Bywa też, że początkowo ujemny związek 

zmienia wartość na dodatnią. Oznacza to, iż wyłączenie negatywnego doświadczania 

globalizacji ze związku psychopatii z satysfakcją z życia i pracy, sprawia, że staje się 

on bardziej wyraźny. Dzieje się tak wskutek uruchamiania przeciwstawnego działania 
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na siebie zmiennych objaśniających. Efekty mediacyjne zaobserwowano tylko w 

modelach z zuchwałością jako zmienną niezależną. Zmienne mierzone za pomocą skal 

SDG sprawiały, że związek tej manifestacji z satysfakcją z życia stawał się słabszy. 

Nieistotne są mediacje w modelach wyjaśniających satysfakcję z pracy. W 

zdecydowanej większości nie potwierdziły się szczegółowe hipotezy 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4. 

Tylko jeden ze związków przewidywanych w hipotezie 5 potwierdził się. W 

modelu składającym się z satysfakcji z życia jako zmiennej zależnej, zuchwałości jako 

zmiennej niezależnej oraz nastawienia na mistrzostwo jako mediatora, prężność 

psychiczna moderuje związek zuchwałości i nastawienia na mistrzostwo (ścieżkę a 

modelu mediacji). Przy wysokim poziomie prężności związek między zuchwałością a 

nastawieniem na mistrzostwo jest dodatni, zaś przy niskim ujemny. Hipoteza 5 okazała 

się więc prawdziwa częściowo. 

6.10. Porównanie wyników badań 

Ze względu na to, że wyniki w obu badaniach pokrywają się tylko częściowo, 

warto wyodrębnić te, które okazały się istotne w obu próbach. Istotne statystycznie są 

związki prężności psychicznej, motywacji osiągnięć i negatywnego doświadczania 

globalizacji z satysfakcją z życia. Prężność psychiczna jednoznacznie koreluje dodatnio 

z satysfakcją z życia. Co do motywacji osiągnięć to najwyraźniejsze dodatnie związki 

z satysfakcją z życia uzyskano dla nastawienia na mistrzostwo i unikania 

niekompetencji, czyli celów związanych z mistrzostwem. Z kolei wymiary 

negatywnego doświadczanie globalizacji ujemnie korelują z satysfakcją z życia i pracy, 

co oznacza jej spadek wraz z nasilaniem się negatywnych przeżyć i ocen procesów 

globalizacyjnych. Związki psychopatii z badanymi zmiennymi zależnymi są 

niejednoznaczne, ale są istotne, to potwierdzają przewidywania – zuchwałość jest 

dodatnim korelatem satysfakcji z życia i pracy, a wynik sumaryczny i pozostałe 

manifestacje ujemnym.  

Można podsumować, że ogólnie psychopatia zwiększa poziom negatywnego 

doświadczania globalizacji. Zuchwałość jest też w obu badaniach korelatem dodatnim 

motywacji osiągnięć, szczególnie motywów związanych ze współzawodnictwem – 

nastawieniem na wyniki i unikaniem porażek. Ta manifestacja psychopatii koreluje 

dodatnio również z prężnością psychiczną. Wyniki dla pozostałych wymiarów nie były 

tak jednoznaczne, lecz można dostrzec, że ogólny trend był odwrotny. Rozhamowanie 
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i bezduszność ujemnie wiążą się z motywacją osiągnięć. Nastawienie na mistrzostwo 

w obu badaniach osłabiało wartość predykcyjną dodatniego związku zuchwałości z 

satysfakcją z życia, co oznacza, że jest jego mediatorem. Poziom prężności moderuje 

związek bezduszności z satysfakcją z pracy. W obu badaniach powtarzało się także 

osłabianie dodatniego związku zuchwałości z satysfakcją z życia przez ogólny poziom 

negatywnego doświadczania globalizacji, co oznacza obecność przeżyć 

globalizacyjnych w mechanizmie jego wyjaśniania. 

Wielokrotne powtarzanie analiz dotyczących związków mediacyjnych i 

moderacyjnych zwiększa za każdym razem prawdopodobieństwo popełnienia błędów 

pierwszego i drugiego rodzaju. Dlatego dodatkowo postanowiłem sprawdzić 

dopasowanie całego modelu do danych uzyskanych w obu badaniach. Ponadto, biorąc 

pod uwagę różnice w samej metodzie ich gromadzenia oraz wyraźne różnice w 

poziomie wskaźników między oboma pomiarami, zastosowano analizę równoważności 

grupowej (Van de Schoot i in., 2012). Wystarczającą liczbą badanych dla 

przewidywanego układu zmiennych, niezbędną do wykrycia efektu o średniej sile jest 

227 osób (Soper, 2021). W obu badaniach minimum to zostało spełnione. Usunięto 

przypadki z brakującymi danymi oraz przeprowadzono z-transformację wyników. 

Utworzono model równań strukturalnych metodą maksymalnego dopasowania. 

Podskale psychopatii, SDG, prężności psychicznej 18  oraz satysfakcję z życia i 

satysfakcję z pracy potraktowano jako zmienne obserwowalne tworzące zmienne 

latentne. Podskale AGQ-r są nieaddytywne, ale żeby ograniczyć liczbę ścieżek w 

modelu, sprawdzono przy pomocy analizy konfirmacyjnej CFA, czy rozwiązanie 

jednoczynnikowe jest dopuszczalne. Cztery wymiary motywacji osiągnięć tworzą 

zmienną latentną - χ2(48) = 98,59; p <0,01; RMSEA = 0,047; CFI = 0,98; TLI = 0,98; 

PNFI = 0,71). Na podstawie wyników z pierwszego badania, po uwzględnieniu 

kowariancji między błędami podskal motywacji osiągnięć oraz psychopatii 

sugerowanych przez wskaźniki modyfikacyjne uzyskano poprawnie dopasowany 

model: χ2(88) = 199,20; p <0,01; RMSEA = 0,071; CFI = 0,96; CFI = 0,95; TLI = 0,93; 

PNFI = 0,67. Model utworzony z wyników uzyskanych w drugim badaniu okazał się 

nieco słabszy i wskaźniki są niejednoznaczne: χ2(168) = 286,99; p <0,01; RMSEA = 

0,100; CFI = 0,90; TLI = 0,86; PNFI = 0,63. Biorąc pod uwagę, że wartość RMSEA 

 
18 Prężność w modelach CFA pełni funkcję wyłącznie moderatora mediacji. 
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jest czuła na wielkość próby (Chen i in., 2008), a w tym badaniu udział wzięło niewiele 

osób ponad minimalną liczbę dla wykrycia efektu o średniej sile, wydaje się, że można 

uznać model za zbliżony do akceptowalnego, choć nie jest optymalnie dopasowany do 

danych empirycznych. Model uwzględniający jednocześnie wyniki z obu badań (Ryc. 

13) charakteryzuje się najlepszymi wskaźnikami: χ2(176) = 486,22; p <0,01; RMSEA 

= 0,061; CFI = 0,92; TLI = 0,90; PNFI = 0,65. Model niewymuszony (ang. 

unconstrained) różnił się od modelu z wymuszoną równoważnością skalarną (ang. 

scalar invariance) – Δ RMSEA = 0,29; p < 0,001, podobnie jak model z 

równoważnością metryczną (ang. metric invariance) względem modelu z 

równoważnością strukturalną (ang. configural invariance) – Δ RMSEA = 0,04; p < 

0,001 oraz model z równoważnością skalarną i model z równoważnością metryczną Δ 

RMSEA = 0,24; p < 0,001. Oznacza to, że pomiary w badaniu pierwszym i drugim nie 

powinny być traktowane jako równoważne. Inaczej mówiąc, odmienny sposób 

zbierania danych różnicuje uzyskane wyniki.  

 

Ryc. 13 

Standaryzowane wyniki regresji dla całego badanego modelu 

 

Jak widać na rycinie 13, większość ścieżek nie jest istotna statystycznie pomimo 

stosunkowo dobrych wskaźników dopasowania i wysokich standaryzowanych 
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współczynników regresji. Wydaje się jednak, że w tym wypadku bardziej miarodajna 

może być interpretacja współczynnika R2, który wskazuje na to, że zaproponowany 

model wyjaśnia 49% zmiennej zależnej. Nieistotność poszczególnych ścieżek jest 

prawdopodobnie wynikiem współliniowości predyktorów, spowodowanej dodaniem 

do modelu czynnika interakcyjnego (Grace, Bollen, 2005). 

7. Zakończenie 

7.1. Dyskusja wyników 

Przeprowadzone badania dotyczyły związków zmiennych, które do tej pory nie 

występowały w konfiguracji podobnej do testowanego modelu. Wyniki potwierdziły 

dużą część postawionych hipotez, a niektóre potwierdzone zostały częściowo lub w 

ogóle. Jednocześnie udowodnić się sens empirycznego eksplorowania zjawisk 

psychologicznych z uwzględnieniem skutków negatywnego doświadczania 

globalizacji. Zastosowanie triangulacji danych i przeprowadzenie badań dwoma 

sposobami, pokazało, że wyniki mogą zależeć od sposobu pomiaru zmiennych. Cezura 

wynosiła niecały rok, lecz ze względu na sytuację pandemiczną okres ten cechował się 

dużą dynamiką zmian społecznych, co osłabia nieco możliwość ekstrapolacji wyników. 

Część z nich powtórzyła się w obu badaniach, niektóre uzyskano tylko w jednym z nich. 

W dalszej części dyskusji omawiam oraz podejmuję próbę psychologicznej 

interpretacji uzyskanych wyników w kolejności zgodnej z numeracją hipotez. 

Poszukuję również przyczyn, które sprawiły, że część przewidywań się nie 

potwierdziła. Podejmuję też kwestię różnic między badaniem 1 i badaniem 2, a także 

uwzględniam kwestię odmienności związków satysfakcji z życia i pracy z pozostałymi 

badanymi zmiennymi, tam gdzie takie wystąpiły. W ostatnich dwóch akapitach 

dyskusji podaję potencjalne przyczyn ogólnych różnic między oboma pomiarami i 

przedstawiam możliwe implikacje praktyczne przeprowadzonych badań. Następnie w 

podrozdziale Ograniczenia badań wskazuję na główne problemy ograniczające 

interpretację wyników – kwestię zastosowanych konceptualizacji oraz obniżoną 

skuteczność triangulacji danych. W części Wskazania do dalszych badań sugeruję 

zastosowanie innych miar psychopatii, włączenie wskaźników behawioralnych, 

badania podłużne oraz możliwe pominięte zmienne pośredniczące. 

Ogólny wynik psychopatii okazał się ujemnym korelatem satysfakcji z życia, ale 

wyłącznie w drugim badaniu. Rezultat ten jest zgodny z przewidywaniami, 
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wynikającymi z podejścia Barona-Cohena (Baron-Cohen, 2015). Zgodnie z nim 

psychopaci to osoby charakteryzujące się problemami z empatią, w stopniu, który 

uniemożliwia im budowanie relacji z innymi oraz zrozumienie przyczyn tych trudności. 

Dodatkowo okazuje się, że jeżeli już udaje się im wchodzić w związki, to są one 

wyniszczające i płytkie (LeBreton i in., 2006). Na przyczyny negatywnego związku 

psychopatii z satysfakcją z życia nie wskazują jednak wyłącznie problemy 

interpersonalne. Cecha ta wiąże się z impulsywnością (LeBreton i in., 2006), która 

może prowadzić to wielu problemów, np. z prawem. W koncepcji Kępińskiego (1992) 

występowanie cierpienia – zarówno u samych psychopatów, jak i osób bliskich 

nazywane jest „kolcem” psychopatycznym, który ma być elementem niezbędnym 

definiującym wystąpienie psychopatii. Również dotychczasowe badania dostarczają 

wyników wskazujących na dosyć jednoznacznie negatywny związek z satysfakcją z 

życia (Paulhus, Williams, 2002; Patrick i in., 2009). Nieco trudniej jest wyjaśnić 

wystąpienie tego związku tylko w moim drugim badaniu oraz brak korelacji z 

satysfakcją z pracy w obu. Wydaje się, że przyczyną może być szerokie potraktowanie 

psychopatii w triarchicznym podejściu. Ze względu na wyróżnienie trzech manifestacji 

(Patrick i in., 2009), jest ono płodne heurystycznie, jednak wyodrębnienie zuchwałości 

jest co najmniej kontrowersyjne. Niektórzy badacze uznają, że to raczej konfiguracja 

niskiej neurotyczności i wysokiej ekstrawersji (Crego, Widiger, 2014), dlatego nie 

powinna być uznawana za manifestację tak awersyjnej cechy za jaką jest uznawana 

psychopatia. Wskazują na to po części także wyniki przedstawianych przeze mnie 

badań, ponieważ zuchwałość w dużej mierze wiąże się z pozostałymi zmiennymi z 

testowanego modelu w sposób odmienny od bezduszności i rozhamowania. Może to 

sugerować, że tak rozumiana psychopatia jest konstruktem niehomogenicznym. Być 

może więcej trafnych informacji dostarcza analiza poszczególnych jej manifestacji, a 

nie wyniku ogólnego. Zuchwałość w pierwszym badaniu koreluje dodatnio z 

satysfakcją z życia i pracy. Potwierdza to, sugerowaną wyżej w części teoretycznej, 

adaptacyjną rolę tej cechy. Osoby o niskiej neurotyczności i wysokiej ekstrawersji w 

połączeniu z niskim lękiem mogą być odporne na stresory dnia codziennego oraz 

towarzyszące pracy (Patrick i in., 2009), ponadto zuchwałość koreluje również 

dodatnio z zaangażowaniem w pracę i dobrostanem (Sutton i in., 2020). Wyniki 

przeprowadzonych przeze mnie badań wskazują również na to, że zuchwałość 

najsilniej ze wszystkich trzech manifestacji triarchicznej psychopatii współwystępuje z 

prężnością psychiczną. Jest to argument za tym, że ta manifestacja psychopatii jest 
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najbardziej adaptacyjna, co skłania do wniosku, iż zuchwałość jest nazbyt podobna to 

wariantu zdrowej osobowości. Zaskakujący jest jej dodatni związek z negatywnym 

doświadczaniem globalizacji. Sugerowałem, że obniżony lęk (Patrick i in., 2009) 

będzie sprawiał, że psychopaci zuchwali będą w mniejszych stopniu odczuwali 

negatywne skutki globalizacji. Uzyskany wynik może wskazywać na to, że negatywne 

odczuwanie globalizacji bazuje na innym rodzaju lęku, niż ten występujący u osób 

labilnych emocjonalnie, czyli neurotycznych. Być może znaczenie ma poznawcza 

ocena trudności i zagrożeń, która wywołuje niepokój uzasadniony, w przeciwieństwie 

do często nieukierunkowanego lęku neurotycznego. Związki bezduszności oraz 

rozhamowania z satysfakcją z życia i pracy są słabsze, jednak tam gdzie osiągają 

poziom statystycznej istotności, ich kierunek jest ujemny. Te dwie manifestacje wiążą 

się z obniżoną empatią i słabą kontrolą zachowania (Patrick i in., 2009). Bardziej 

przypominają klasyczne ujęcia psychopatii (Hare, 1993; Cleckley, 1941, wyd. 1988; 

Lilienfeld, Andrews, 1996), a więc mogą w większym stopniu wiązać się z problemami 

społecznymi oraz ograniczonym wglądem w siebie, a także niezdolnością do 

przewidywania skutków swoich działań. Wykorzystane w tej pracy operacjonalizacje 

satysfakcji z życia i pracy dotyczą jej aspektu poznawczego (Diener i in., 1985; 

Juczyński, 2001; Zalewska, 2003), zaś Derbis (2007) podkreśla nierozerwalność tej 

ewaluacji z afektem. Przyjmując takie założenia, ujemny związek oceny swojego 

dotychczasowego życia oraz pracy z rozhamowaniem i bezdusznością wydaje się 

uzasadniony. Z jednej strony niezdolność do kontroli zachowania i dostrzegania 

związków przyczynowo-skutkowych może prowadzić do tego, że osobom 

psychopatycznym nie udaje się osiągać założonych celów. Z drugiej strony, raczej 

negatywna emocjonalność (Love, Holder, 2014) oznacza ograniczone doświadczanie 

pozytywnych emocji. 

Negatywne doświadczanie globalizacji dosyć jednoznacznie ujemnie koreluje z 

satysfakcją z życia i pracy, a wyniki te są bardziej wyraźne dla satysfakcji z pracy. Taki 

związek jest implicite zawarty w założeniach operacjonalizacji zmiennej, czyli w 

modelu MDG, który eksponuje negatywny wpływ zmian globalizacyjnych na 

osobowość (Derbis i in., 2018). Ponadto wielu badaczy sygnalizuje zagrożenia 

związane ze współczesnymi makroprocesami dla jednostki – Kowalik (2015) dostrzega 

kształtowanie nieprawidłowych relacji z otoczeniem przez zbytnią koncentrację na 

konsumpcji, Teoria Opanowywania Trwogi (Solomon i in., 1991) wskazuje na 
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rezygnację z wartości tradycyjnych, jako źródła zagrożeń, a Stokols, Misra, 

Runnerstrom i Hipp (2009) zwracają uwagę na obciążenie stresem oraz potrzebę 

reagowania na mnogość bodźców. W literaturze pojawiały się sugestie, że satysfakcja 

z pracy może zależeć od takich zmiennych generowanych przez procesy globalizacyjne 

jak np. niepokój związany z międzynarodową konkurencją (Tsakiri, 2010), czy słabsze 

wsparcie współpracowników (Idris i in., 2011). Uzyskana przeze mnie bardziej 

jednoznaczna relacja z satysfakcją z pracy niż z życia, może być spowodowana tym, że 

niektóre procesy związane z globalizacją zachodzi nieco szybciej i wyraźniej w 

obszarze pracy niż poza nią, wszak ich początku i przyczyny często upatruje się w 

wymianie handlowej (Boles, 2012; O'Rourke, Williamson, 2002). 

Motywacja osiągnięć koreluje dodatnio z satysfakcją z życia i pracy. W pierwszym 

badaniu istotne okazały się związki z motywami związanymi z mistrzostwem, czyli 

nastawieniem na mistrzostwo oraz unikaniem niekompetencji. W badaniu drugim 

korelatami okazały się również motywy związane ze współzawodnictwem – 

nastawienie na wyniki i unikanie porażki. Poszczególne wymiary motywacji osiągnięć, 

choć nacechowane różnymi schematami poznawczymi, uzasadniającymi dążenie 

jednostki do sukcesów, nie są wobec siebie przeciwstawne (Elliot, McGregor, 2001). 

Uzasadnia to ten sam kierunek związków. Motywy mistrzostwa, a zwłaszcza 

nastawienie na mistrzostwo są uznawana za najbardziej adaptacyjne, do tego stopnia, 

że początkowo postrzegano je jako wzorcowe (Elliot, Church, 1997). Potwierdzają to 

badania empiryczne (Méndez-Giménez i in., 2017). Wyniki dotyczące związku 

satysfakcji z życia i pracy z nastawieniem na współzawodnictwo okazały się istotne 

wyłącznie w drugim badaniu. Być może istotnym czynnikiem, który to spowodował, 

był rozwój pandemii wpływający na funkcjonowanie w pracy, ale także na codzienne 

życie (Kaushik, Guleria, 2020; Haleem i in., 2020). Istnieje prawdopodobieństwo, że 

ten okres, wiążący się między innymi z osłabieniem wzrostu gospodarczego oraz często 

z pracą w formie zdalnej sprawiły, że motywy związane z zewnętrznymi wskaźnikami 

stały się ważniejsze w wyjaśnianiu satysfakcji z życia. Dążenie do zwiększania swoich 

kompetencji i dbanie o podtrzymanie umiejętności pozostały istotne. Nie da się jednak 

wykluczyć, że w czasach dla wielu osób kryzysowych, sukcesy dające się przełożyć na 

obiektywne korzyści, np. pokonanie innych w rekrutacji na dane stanowisko, lub 

wyniki przewyższające innych pracowników, skutkujące podwyżką wynagrodzenia, 
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czy większą pewnością pozostania na swoim stanowisku, nabrały większego znaczenia 

dla satysfakcji z życia i pracy.  

Związki prężności psychicznej z satysfakcją z życia i pracy były najbardziej 

jednoznaczne. Każda ze skal oraz wynik ogólny koreluje dodatnio z obiema zmiennymi 

zależnymi w obu przeprowadzonych badaniach. Potwierdza to podstawową funkcję 

psychologiczną tej cechy, czyli zapewnienie poprawnego funkcjonowania niezależnie 

od napotykanych trudności (Block, 1993). Stabilność tych wyników podkreśla również 

zasadność traktowania prężności psychicznej nie tylko jako procesu uruchamianego 

specyficznymi stresorami, ale także jako cechy (Block, Block, 1980) lub zasobu 

(Farkas, Orosz, 2015), które są względnie stałe i pozwalają na adaptację niezależnie od 

tego co człowieka spotyka. Choć związki prężności psychicznej z negatywnym 

doświadczaniem globalizacji nie były eksponowane w opracowaniu teoretycznym, to 

całkowity brak korelacji tych zmiennych wymaga komentarza. Globalizacja jest 

procesem, który według niektórych jest ciągły i nie jest niczym nowym w historii 

(Kashima i in., 2011) lub jest zjawiskiem, które nasiliło się dopiero pod koniec XIX 

wieku (O’Rourke, Williamson, 2002). Zmiany związane z wymianą idei i rozwojem 

technologii są obecne na przestrzeni całego życia jednostki. Być może prężność 

psychiczna zapewnia więc ochronę przed negatywnym wpływem skutków 

pojedynczych zdarzeń doświadczanych w procesie globalizacji, ale nie wiąże się z 

ogólną jej oceną. Procesy globalizacyjne, niezależnie od tego, czy uznajemy je za 

naturalne zjawisko nierozerwalnie związane z rozwojem cywilizacji, czy też świadomie 

konstruowany trend, stanowią kontekst funkcjonowania człowieka, a nie zestaw 

pojedynczych wydarzeń, którym można stawić czoła. Oczywiście występują konkretne 

problemy będące efektem tych procesów, ale sam ich wpływ jest permanentny. Trzeba 

także zauważyć, że narzędzie SDG odnosi się jednak do oceny ogólnych przejawów 

procesu globalizacji, a nie konkretnych zdarzeń. Natomiast w narzędziu SPP pomiar 

prężności tyczy się raczej konkretnych sytuacji. W wielu pytaniach pojawia się nawet 

określenie sytuacja. Według mnie te przesłanki mogą być brane pod uwagę w 

empirycznym poszukiwaniu przyczyn braku predykcyjnego prężności psychicznej z 

negatywnym doświadczaniem globalizacji. 

Modele regresji wyjaśniające satysfakcję z życia i pracy przy pomocy zbadanych 

predyktorów są istotne statystycznie. Szczególnie ważne z perspektywy tematyki 

przedstawionej pracy jest to, że najbardziej istotnymi statystycznie predyktorami 
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satysfakcji z życia okazały się podskale psychopatii – rozhamowanie i zuchwałość. Dla 

satysfakcji z pracy dodatkowo jeden z wymiarów prężności – otwartość i rodzaj 

motywacji osiągnięć – nastawienie na mistrzostwo. W drugim badaniu satysfakcję z 

życia najlepiej wyjaśniał rozwój, zaś satysfakcję z pracy również dodatkowo 

bezpieczeństwo. Te wyniki pokazują, że choć zaproponowane zmienne w dużej mierze 

wyjaśniały podobny zakres wariancji, na co wskazuje nieistotność wielu z predyktorów 

(Grace, Bollen, 2005), to w dużym stopniu pozwalają na predykcję satysfakcji z życia 

i pracy. Zmienne wyjaśniające, które wyróżniają się pod względem statystycznej 

istotności w modelach z satysfakcją z życia i pracy jako zmiennymi zależnymi, 

prawdopodobnie charakteryzują się czymś specyficznym względem pozostałych. 

Prymat dwóch manifestacji psychopatii – rozhamowania i zuchwałości w pierwszym 

badaniu można wyjaśnić tym, że zuchwałość jest uznawana za konfigurację cech, 

wysokiej ekstrawersji i niskiej neurotyczności (Crego, Widiger, 2014), a więc ma 

charakter konfiguracji osobowości, która jest jednym z najbardziej globalnych 

konstruktów opisujących funkcjonowanie człowieka. Rozhamowanie, 

charakteryzujące się słabą kontrolą zachowania, najsilniej ze wszystkich manifestacji 

koreluje z dystresem i impulsywnością, negatywnym afektem, symptomami depresji i 

złością (Brislin i in., 2015), a więc prawdopodobnie, najmocniej ze wszystkich 

predyktorów odzwierciedla emocjonalny aspekt satysfakcji z życia. Otwartość na nowe 

doświadczenia i poczucie humoru, które okazały się istotne w wyjaśnianiu satysfakcji 

z pracy, jest wymiarem prężności psychicznej, który jest skorelowany z niskim 

neurotyzmem i wysoką sumiennością (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2008), a sumienność 

istotnie wiąże się z satysfakcją z pracy (Topino et al., 2021), dlatego może wskazywać 

na cechy szczególnie ważne w wyjaśnianiu zadowolenia z życia zawodowego. 

Nastawienie na mistrzostwo, uwzględnia dążenie do sukcesów poprzez poszukiwanie 

wyzwań i orientacje na rozwój kompetencji (Elliot, McGregor, 2001). Jest motywem 

uznawanym początkowo za najbardziej adaptacyjny (Elliot, Church, 1997), a także 

będącym schematem poznawczym pozwalającym na poszukiwanie lepszych rozwiązań 

pomimo porażek i kształtującym umiejętności poznawcze (Diener, Dweck, 1978). Z 

tych powodów, jego szczególna rola w wyjaśnianiu satysfakcji z pracy względem 

pozostałych wymiarów motywacji osiągnięć wydaje się uzasadniona. Najsilniejszy 

związek negatywnego doświadczania globalizacji w kontekście rozwoju z satysfakcją 

z życia w drugim badaniu tłumaczę tym, że grupa badana była nieco starsza niż w 

badaniu 1 oraz charakteryzowała się większym stażem zawodowym. Osoby z 
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większym doświadczeniem, dodatkowo pozostające dłużej w tym samym miejscu 

pracy mogą bardziej obawiać się przymusu ciągłego rozwoju zawodowego i zastąpienia 

przez młodszych pracowników. Efekt ten może być wzmocniony przez rozwój 

pandemii COVID-19 i jej skutki ekonomiczne, która zwiększyły lęk przed utratą pracy 

(Bhattacharjee, Acharya, 2020). Podobne przyczyny mogą leżeć u podstaw 

statystycznej istotności bezpieczeństwa w wyjaśnianiu satysfakcji z pracy. Stabilność i 

pewność zatrudnienia kształtują nasze zadowolenie z pracy (Westover, 2008), a 

sytuacja zagrożenia może jeszcze ten związek wzmacniać. 

Związek zuchwałości z satysfakcją z życia i pracy jest mediowany przez 

motywację osiągnięć – głównie nastawienia na mistrzostwo i nastawienie na wyniki. 

Zuchwałość związana z adaptacyjnymi cechami osobowości (Crego, Widiger, 2014) 

wiąże się także dodatnio z motywami związanymi z dążeniem. Charakter związku, 

wskazuje na to, że uwzględnienie motywu mistrzostwa lub nastawienia na 

współzawodnictwo sprawia, iż zuchwałość staje się nieco słabszym predyktorem. Tak 

więc zuchwałość częściowo wyjaśnia ten sam zakres wariancji satysfakcji z życia i 

pracy, co i nastawienie na mistrzostwo, a więc prawdopodobnie psychopaci zuchwali 

to także tacy, którzy raczej starają się osiągać sukcesy poprzez dążenie, nie zaś unikanie, 

np. trudnych zadań, czy rywalizacji. Wskazują na to częściowo wcześniejsze wyniki. 

Unikanie porażki koreluje dodatnio z lękiem jako cechą i stanem (Elliot, McGregor, 

1999), a zuchwałość jest manifestacją charakteryzującą się właśnie niskim lękiem i 

dobrymi kompetencjami społecznymi (Patrick i in., 2009). Mediacja ta ma charakter 

pośredni lub dopełniający (Zhao i in., 2010). Może to wskazywać na to, że istnieje 

jeszcze inny mediator efektu całkowitego. Być może warto byłoby w kolejnych 

badaniach dodać do modelu również negatywne doświadczanie globalizacji, które też 

okazało się zapośredniczać związek zuchwałości z satysfakcją z życia i pracy.  

Jeżeli chodzi o moderacyjną rolę prężności psychicznej dla związku psychopatii z 

satysfakcją z życia i pracy, to wystąpiła ona tylko przy zmiennej niezależnej 

bezduszność – w badaniu pierwszym wyłącznie dla satysfakcji z życia, a w badaniu 

drugim dla satysfakcji z pracy. W obu przypadkach okazało się, że zarówno przy 

wysokim, jak i przy niskim poziomie bezduszności, badani z wysokim poziomem 

prężności psychicznej charakteryzują się wyższą satysfakcją z życia lub pracy. Wysoka 

prężność psychiczna hamowała również negatywny związek bezduszności ze 

zmiennymi wyjaśnianymi. Bezduszność wysoko ujemnie koreluje z ugodowością 
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(Crego, Widigera, 2014) a dodatnio z wypaleniem zawodowym (Sutton i in., 2020). 

Dodatkowo, bezduszność jest manifestacją psychopatii dla której najistotniejszym 

elementem jest deficyt empatii (Patrick i in., 2009) a według Barona-Cohena, niski jej 

poziom prowadzi do cierpienia i ciągłego niszczenia swoich relacji bez zrozumienia 

przyczyn takiego stanu rzeczy (Baron-Cohen, 2015). Psychopaci bezduszni mają więc 

szereg charakterystyk, które sugerują, że mogą spotykać się z kryzysami wynikającymi 

z konfliktów interpersonalnych. Prężność psychiczna nie sprawia, że radzą sobie lepiej 

z innymi ludźmi, ale może sprawiać, że będą wybierali takie strategie radzenia sobie z 

problemami, które są adaptacyjne i zgodnie z teorią hedonicznego młyna (Brickman, 

Campbell, 1971) pozwalają na stosunkowo szybki powrót do bazowego poziomu 

satysfakcji z życia i pracy. Pojedyncze wydarzenia mogą wpływać na nasz poziom 

szczęścia negatywnie lub pozytywnie, ale w zdecydowanej większości w sposób 

krótkotrwały, a więc stale oscylujemy wokół wartości bazowej (ang. set-point). Brak 

moderacji przez prężność psychiczną dla związku zuchwałości i rozhamowania z 

satysfakcją z życia i pracy jest nieco zaskakujący, ale można próbować wyjaśnić ten 

wynik na polu teoretycznym. Te manifestacje w małym stopniu dotyczą problemów z 

empatią i inteligencją emocjonalną. Być może jest tak, że psychopaci zuchwali i 

rozhamowani znajdują inne mechanizmy pozwalające im radzić sobie z problemami, 

np. takie, które są moralnie wątpliwe lub pozwalają im na przeżywanie dreszczyku 

emocji (Hare, 1993) i to właśnie te strategie są u nich ważniejsze dla osiągania 

satysfakcji z życia i pracy. 

Jeśli chodzi o modele, dotyczące związku psychopatii z satysfakcją z życia i pracy 

oraz negatywnym doświadczaniem globalizacji jako zmienną pośredniczącą, to 

okazało się, że wiele z nich jest istotnych. Najbardziej stabilne w obu badaniach były 

modele związku zuchwałości jako manifestacji psychopatii z satysfakcją z życia. 

Związki miały w większości charakter supresji (wyjątkiem jest zuchwałość). Wskazuje 

na to zwiększenie roli predykcyjnej psychopatii w wyjaśnianiu satysfakcji z życia i 

pracy przy kontroli globalizacji (Martinez Gutierrez, Cribbie, 2021). Oznacza to 

występowanie przeciwstawnych procesów, które tłumią związek psychopatii z 

satysfakcją z życia i pracy. Być może jest tak, że ogólnie rzecz biorąc psychopaci 

obawiają się zmian związanych z globalizacją. Ich problemy z przewidywaniem 

konsekwencji aktualnych działań (Drislane i in., 2014) czy ogólna negatywna 

emocjonalność (Love, Holder, 2014) sprawiają, że ich poczucie jakości życia osłabia 
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się. Z drugiej jednak strony, odrzucenie zasad moralnych (Hare, 1993), skłonność do 

manipulacji (Forth i in., 1996), megalomania (Baron-Cohen, 2015) i przedmiotowe 

traktowanie innych, w czasach, gdy wartości tracą na znaczeniu (Kashima i in., 2011 ), 

a technologia zapewnia nam mnogość okazji do narcystycznej ekspozycji (Szpunar, 

2014), mogą wiązać się z satysfakcją z życia dodatnio. W kontaktach z innymi najlepiej 

radzą sobie psychopaci zuchwali. Przyjmując, że otrzymywane wsparcie społeczne jest 

istotne dla ich satysfakcji z życia i pracy, mediacyjna rola negatywnego doświadczania 

globalizacji w związku zuchwałości i satysfakcji z życia nabiera sensu. W części 

teoretycznej tej pracy przytaczam szereg argumentów za tym, że procesy 

globalizacyjne mogą wpływać głównie na relacje międzyludzkie (Stokols i in., 2009; 

Giddens, 2003; Idris i in., 2011). Być może ten mechanizm sprawia, że związek 

zuchwałości z satysfakcją z życia jest zapośredniczony drogą mediacji przez negatywne 

doświadczanie globalizacji. 

W pierwszym badaniu prężność psychiczna moderowała głównie związek 

bezduszności z satysfakcją z życia i pracy, mediowany przez dwa rodzaje motywacji 

osiągnięć – unikanie porażki i unikanie niekompetencji. W drugim badaniu prężność 

psychiczna moderowała mediację zuchwałości z satysfakcją z życia przez nastawienie 

na mistrzostwo. Moderacyjna rola prężności psychicznej dla związku między 

bezdusznością a unikaniem niekompetencji działa w taki sposób, że związek ten 

występuje tylko w warunku niskiej prężności. Unikanie niekompetencji jest wprawdzie 

przejawem motywacji unikania, ale koncentruje się na kompetencjach, nie zaś 

porównaniach do innych (Elliot, McGregor, 2001). Zakładając, że prężność psychiczna 

charakteryzuje się wyborem adaptacyjnych mechanizmów w sytuacji wystąpienia 

problemów (Block, 1993), to możliwe, że u psychopatów bezdusznych właśnie 

kierowanie się motywem unikania niekompetencji będzie jedną ze stosowanych 

strategii. Istotna statystycznie moderowana mediacja występuje dla analogicznego 

modelu z unikaniem porażki jako mediatorem, lecz inny jest jej kierunek. W warunku 

niskiej prężności psychicznej występuje dodatni związek bezduszności z unikaniem 

porażki, zaś w warunku wysokiej ujemny. Unikanie porażki to motyw łączący się z 

wieloma negatywnymi zjawiskami w codziennym i zawodowym funkcjonowaniu, np. 

wynikami w pracy (Hulleman i in., 2010), czy symptomami depresji (Wang i in., 2007). 

Traktując motywację osiągnięć jako konstrukt mający głównie podłoże poznawcze, 

który opisuje cele i oceny jakich dokonuje jednostka w odniesieniu do sukcesów, 
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można założyć, że unikanie porażki w obliczu problemów jest mechanizmem mało 

adaptacyjnym, a więc negatywnie związanym z prężnością psychiczną. W drugim 

badaniu statystycznie istotna moderacja dotyczyła związku zuchwałości z 

nastawieniem na mistrzostwo. Okazało się, że związek jest dodatni przy niskim 

poziomie prężności psychicznej a ujemny przy wysokim. Wynik ten jest bardzo trudny 

do wyjaśnienia, wszak nastawienie na mistrzostwo to motyw uznawany za wzorcowy 

(Elliot, Church, 1997), a więc na podstawie analiz raportowanych wyżej w części 

teoretycznej, wydawało się, że powinien być charakterystyczny dla osób o wysokim 

poziomie prężności. Być może psychopaci zuchwali mają własne strategie, które są dla 

nich skuteczne np. manipulacja lub poznawcze przewartościowanie, a więc ich 

mechanizmy radzenia sobie z sytuacją trudną są inne, niż u osób o niskim poziomie 

cech psychopatycznych. Brak istotnych wyników dla rozhamowania oraz pozostałych 

wymiarów motywacji osiągnięć prawdopodobnie wynika z tego, że choć prężność 

psychiczna teoretycznie oznacza posiadanie puli adaptacyjnych zachowań w obliczu 

problemów, to implicite zakłada także inne cechy np. humor, otwartość, optymizm 

(Ogińska-Bulik, Juczyński, 2008). Psychopaci, jeżeli potrafią funkcjonować 

efektywnie, stosują raczej strategie bardziej pragmatyczne, nastawione na efektywność 

działania, a nie na strategie emocjonalne. Wskazują na to m.in. badania na menadżerach 

(Neo i in., 2018), w których psychopatia wiąże się ze stosowaniem twardych taktyk 

wobec pracowników i zachowaniami kontrproduktywnymi. Dlatego przypuszczam, że 

przyjęcie prężności psychicznej (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2008) w takim rozumieniu, 

sprawiło że w większości modeli przewidywana moderowana mediacja nie wystąpiła. 

Mimo tego, że spośród wielu przetestowanych hipotez część się nie potwierdziła 

oraz między wynikami pierwszego i drugiego badania wystąpiły różnice, analiza SEM 

potwierdziła dobre dopasowanie modelu do danych. Analiza całościowa wskazała na 

problemy dotyczące samej zaproponowanej struktury ścieżek, ponieważ większość 

współczynników regresji jest nieistotna statystycznie. Wydaje się, że jest to problem w 

równej mierze teoretyczny co statystyczny, ponieważ dodanie interakcji mogło 

zwiększyć współliniowość zmiennych w modelu. Pomimo tych słabości, 

zaproponowane zmienne w proponowanym układzie wyjaśniają 49% zmienności 

zmiennej latentne składającej się z satysfakcji z życia i pracy. Wykazano również brak 

równoważności międzygrupowej pomiędzy wynikami pierwszego i drugiego badania. 

Oznacza to, że inna była struktura relacji między zmiennymi. Poza tym, analiza 
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prowadzi do wniosku o koniecznej ostrożności w porównywaniu średnich pomiędzy 

tymi dwoma pomiarami. Różnice między badaniami mogą być spowodowane 

wystąpieniem co najmniej trzech czynników. Tak jak przewidywałem, inna forma 

pomiaru mogła sprawić, że badani, którzy wypełniali kwestionariusze za 

pośrednictwem platformy online uzyskiwali wyższe wyniki w skalach psychopatii. 

Dotychczasowe badania wskazują na to, że taka forma może wzmacniać zachowania 

nieetyczne (Naquin i in., 2010) a poza tym, w porównaniu do badania papier-ołówek w 

miejscu pracy, może występować nieco mniejsza potrzeba pokazania się w dobrym 

świetle. Analiza wyników opisowych potwierdza te przypuszczenia, badani 

odpowiadający w formie online charakteryzowali się znacznie wyższymi średnimi 

wynikami w skalach psychopatii. To, co nie było sugerowane, to różnice w pomiarze 

doświadczania globalizacji. Okazało się, że w drugim badaniu przeciętne wyniki były 

wyraźnie wyższe. Uzasadnienie może być analogiczne, co w przypadku psychopatii. 

Badani mogli obawiać się, że odpowiedzi wskazujące na występowanie psychopatii 

będą dostrzeżone przez inne osoby, ale także negatywne doświadczanie globalizacji 

może być cechą, której badani nie chcą eksponować. W świecie zdominowanym przez 

konkurencję (Idris i in., 2011) i zachowania konsumpcyjne (Kowalik, 2015), okazanie 

niezadowolenia z dominujących wartości i zachodzących zmian może być postrzegane 

jako słabość. Oprócz tego znaczenie mogły mieć różnice w doświadczeniu obu 

badanych grup. Badani wypełniający kwestionariusze online byli nieco starsi, mieli 

większy staż i dłużej pozostawali w aktualnym miejscu pracy. Te różnice objawiały się 

również w stanowiskach, w drugim badaniu nieco bardziej liczną grupę stanowili 

kierownicy i starsi specjaliści. Niektóre cechy będące przedmiotem pomiaru zmieniają 

się wraz z wiekiem, np. słabnie psychopatia (Huchzermeier i in., 2008) i prężność 

psychiczna (Syed i in., 2020). Ostatni czynnik, który może mieć wpływ na odmienność 

otrzymanych rezultatów to czas wykonania badań i stan pandemii COVID-19, który im 

towarzyszył. Pierwsze z nich przeprowadzono zimą na przełomie 2020 i 2021 roku, 

kiedy liczba przypadków stabilizowała się oraz ograniczano środki bezpieczeństwa, zaś 

drugie w październiku 2021, w czasie gwałtownego wzrostu przypadków zakażeń oraz 

wzmocnienia gospodarczych skutków pandemii np. zwiększonej inflacji. Uzasadnianie 

wszystkich efektów sytuacją pandemiczną jest rozwiązaniem najprostszym, jednak 

niekoniecznie właściwym. To, że w drugim badaniu wyższe były między innymi 

wyniki negatywnego doświadczania globalizacji może być spowodowane tym, że 

badani, którzy wypełniali kwestionariusze online na pewno posiadali dostęp do 
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internetu i potrafili z niego korzystać, a więc być może również byli bardziej narażeni 

na wpływ ogromnej ilości informacji napływających z całego świata, 

rozpowszechnianych przez internet. Wiadomości te w ostatnich latach w dużej mierze 

dotyczyły pandemii, a jeżeli badani utożsamili ją z globalizacją, to bardzo 

prawdopodobne, że taki mechanizm nasilał negatywne spostrzeganie skutków 

globalizacji.  

Otrzymane wyniki mogą też sugerować pewne implikacje praktyczne. Psychopatia 

nie jest traktowana jako zaburzenie osobowości, lecz stanowi raczej część 

antyspołecznego zaburzenia osobowości (APA, 2013). Motywacja osiągnięć (Rosen, 

D'andrade, 1959) oraz prężność psychiczna są własnościami, na które w pewnym 

stopniu można wpływać (Robertson i in., 2015). Pośrednicząca funkcja tych cech w 

wyjaśnianiu związku psychopatii z satysfakcją z życia i pracy, wskazuje na to, że 

poprzez działania dążące do ich rozwijania, można poprawić jakość funkcjonowania 

osób cierpiących na ASPD (ang. anti-social personality disorder). Częściowe 

wyjaśnianie związku psychopatii z satysfakcją z życia i pracy przez motywację 

osiągnięć, może wskazywać na to, że uzasadnione są szkolenia i treningi motywacyjne 

w miejscu pracy. Chociaż pracodawcy raczej bardziej skupiają się na efektywności 

pracowników, to dodatni związek między zadowoleniem pracownika a jakością jego 

pracy (Ariza-Montes i in., 2018) wskazuje na to, że kwestia satysfakcji z pracy również 

leży w ich interesie, a podnoszenie motywacji może wpłynąć na nią pozytywnie. Choć 

przewidywałem, że im wyższy będzie u badanego poziom psychopati tym mniej 

negatywne będzie doświadczanie globalizacji, to okazało się, że nawet psychopaci 

odczuwają negatywne skutki procesów globalizacyjnych. Podkreśla to istotę 

rozważnego wprowadzania czynników podkreślających umiędzynarodowienie w 

miejscu pracy. Pracodawcy powinni przygotować swoich pracowników, jeżeli firma 

ma w planach np. zatrudnienie pracowników z zagranicy lub rozszerzenie działalności 

na nowe rynki. Negatywne doświadczanie globalizacji wiązało się ujemnie z 

motywacją osiągnięć, a szczególnie z motywami nastawionymi na mistrzostwo. Trudno 

jest ocenić kierunek tej relacji. Może być tak, że nastawienie na mistrzostwo spada ze 

względu na zetknięcie z procesami globalizacyjnymi, lub ci, którzy w małym stopniu 

charakteryzują się motywami związanymi z kompetencjami, bardziej odczuwają ich 

skutki. Niezależnie od tego, wzmacnianie tego motywu może być korzystne. Motyw 

ten uznawany był jako najzdrowszy (Elliot, Church, 1997), a także w 



162 
 

przeprowadzonych przeze mnie badaniach współwystępował z satysfakcją z życia i 

pracy, uznaję więc za wartościowe dążenie do takiego motywowania swoich dążeń, 

które koncentruje się na budowaniu kompetencji. Wydaje się również, że badania 

dotyczące korelatów satysfakcji z życia mogą wskazywać na indywidualne problemy, 

które obniżają jej poziom. Również wyniki przeprowadzonego przeze mnie badania 

mogą to sugerować. Takie zmienne jak negatywne doświadczanie globalizacji, czy 

motywy, którymi ludzie kierują się w dążeniu do osiągnięć, są raczej rzadko 

postrzegane jako korelaty szczęścia. Być może jednak, leżą one u podstaw 

niezadowolenia z życia u osób uczęszczających na psychoterapię i odwiedzające 

psychologów. Ta refleksja jest raczej intuicyjna, gdyż rzeczywiste umiejscowienie tych 

kwestii w diagnozie przyczyn problemów psychicznych, wymagałoby pogłębienia i 

weryfikacji przez praktyków. Nie sposób wykluczyć, że mechanizm kształtowania się 

szczęścia u osób psychopatycznych może być inny. Wyniki przeprowadzonych przeze 

mnie badań wskazują nawet, że mogą wystąpić również różnice między różnymi 

manifestacjami psychopatii. Oznacza to diagnostyczną konieczność różnicowania 

występujących manifestacji psychopatii i nie poprzestawanie na diagnozie ogólnej. 

7.2. Ograniczenia badań 

Przedstawione badania nie są pozbawione słabych stron, potencjalnie 

ograniczających trafność uzyskanych wyników. Na przykład korzyści zastosowania 

procedury triangulacji są osłabione przez brak kontroli lęku przed pandemią. W 

Rozdziale 7.1 zasugerowałem, że niektóre związki i różnice pomiędzy badaniami mogą 

być spowodowane tym, że podczas zbierania danych do drugiego badania, trend 

zachorowań był rosnący. Niestety, tej zmiennej nie kontrolowałem empirycznie. 

Dodatkowo, występują drobne istotne statystycznie różnice socjodemograficzne w obu 

grupach m.in. w wieku i stażu pracy, co mogło wpłynąć na różnice w uzyskanych 

wynikach. Analiza równoważności międzygrupowej wskazuje na to, że wystąpiły 

różnice w dopasowaniu całego modelu między badaniem 1 a badaniem 2. Jest więc 

mało prawdopodobne, że wymienione wyżej czynniki to jedyne przyczyny. Nie sposób 

jednak na podstawie aktualnych danych oszacować w jakim stopniu za różnice 

wyników odpowiadają odmienne metody pomiaru, a w jakim niekontrolowane zmienne 

zakłócające. 
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Jak wspomniałem w Dyskusji wyników triarchiczna koncepcja psychopatii zakłada, 

że jest to cecha mało homogeniczna, ponieważ jedna z manifestacji – zuchwałość, 

mocno różni się od pozostałych, czyli bezduszności i rozhamowania (Patrick i in., 

2009). Problem ten, zdaje się przenosić również na zastosowane w przedstawianych 

badaniach narzędzie do pomiaru psychopatii w tym ujęciu - skalę TRiPM-41 (Pilch i 

in., 2015), którego rzetelność okazała się przeciętna w poszczególnych skalach, a jest 

to o tyle istotne, że w tych wypadkach również wyniki wskazywały na występowanie 

słabszych związków z pozostałymi zmiennymi. 

Zdecydowałem się na badania konkretnej grupy pracowniczej – pracowników 

biurowych, ponieważ istniały przesłanki do tego, aby taki rodzaj pracy uwypuklał 

relacje między zmiennymi przewidywane w modelu badawczym. Jedna z nich, czyli 

ekspozycja na kontakt z innymi ludźmi (Szczygieł, 2013), mogła być osłabiona przez 

popularyzację pracy zdalnej (Gallacher, Hossain, 2020) w czasie prowadzonych badań. 

Zaproponowane zmienne, które weszły do ostatecznego modelu często składają się 

z kilku skorelowanych ze sobą lub nieaddytywnych skal. Choć wskaźnik VIF nie 

wskazywał alarmujących wartości, to należy także wziąć pod uwagę psychologiczne 

podobieństwo mierzonych właściwości. Ponadto w analizie SEM wprowadzono 

czynnik interakcyjny. Te decyzje prawdopodobnie osłabiły możliwość interpretacji 

znaczenia pojedynczych predyktorów w modelach skonstruowanych w celu 

weryfikacji hipotezy 1 i zbiorczego przetestowania wszystkich modeli przedstawionych 

w rozdziale 6.8.3. W kolejnych badaniach warto by było rozpocząć badania od 

krokowej lub hierarchicznej analizy regresji, która pozwoliłaby na wyodrębnienie 

najsilniejszych predyktorów ze zmiennych składających się na badane konstrukty. 

Dzięki temu, możliwe byłoby zmniejszenie prawdopodobieństwa, że wzięto pod uwagę 

zmienne wyjaśniające ten sam zakres wariancji. 

Na nieco bardziej ogólnym poziomie, zdecydowanie warto zwrócić uwagę na 

ograniczenia płynące z zastosowania analiz mediacji wyłącznie w badaniach 

poprzecznych, co nie pozwala na ustalenie relacji przyczyno-skutkowych. 

Przedstawione istotne wyniki mają charakter głównie korelacyjny i wskazują 

wyłącznie na to, że przetestowanl układy są jednymi z prawdopodobnych rozwiązań 

(Shrout, 2011). Z perspektywy metodologicznej ograniczeniem jest również 

zastosowanie wyłącznie skal samoopisowych, zwłaszcza mając na uwadze różnice w 
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badaniach prowadzonych odmiennymi metodami. Takie wyniki ograniczają możliwość 

rzeczywistej interpretacji dotyczącej różnic w decyzjach i zachowaniach na różnych 

poziomach badanych cech (Baumeister i in., 2007). 

7.3. Wskazania do dalszych badań 

W kolejnych badaniach warto byłoby rozważyć zastosowanie innych 

konceptualizacji, szczególnie dla psychopatii i prężności psychicznej. Triarchiczna 

psychopatia (Patrick i in., 2009), która stanowiła główną zmienną niezależną, jest 

konstruktem bardzo szeroko traktującym niekliniczną psychopatię. Szczególnie 

kontrowersyjna jest jedna z manifestacji, czyli zuchwałość, która już wcześniej była 

postrzegana za dyskusyjną (Crego, Widiger, 2014). Dodatkowo, wyniki 

przeprowadzonych przeze mnie badań wskazują na to, że jej korelaty to w dużej mierze 

zmienne adaptacyjne np. motywacja osiągnięć i satysfakcja z życia, co stwarza 

wątpliwość, czy jest to wciąż forma psychopatii. Niektóre związki należy podobnie 

przebadać, przyjmując nieco inną operacjonalizację, np. w ujęciu Levensona, Kiehla i 

Fitzpatricka (1995). Autorzy wyróżniali psychopatię pierwotną, której rdzeniem były 

cechy związane z klinicznym jej rozumieniem i wtórną, podkreślającą jej niekliniczne 

aspekty. Warto także byłoby wykorzystać skale mierzące Ciemną Triadę (Furnham i 

in., 2013) lub Ciemną Tetradę (Fernández del Río i in., 2020), które prawdopodobnie 

w pełniejszym stopniu oddają awersyjny aspekt osobowości, oprócz psychopatii biorąc 

pod uwagę także makiawelizm i narcyzm, a w Ciemnej Tetradzie także sadyzm. Miara 

prężności psychicznej wykorzystana w tej pracy traktuje optymizm i humor jako 

potencjalne mechanizmy pozwalające na radzenie sobie z trudnościami (Ogińska-Bulik, 

Juczyński, 2008). Niski lęk i zdolność do funkcjonowania w stresie charakterystyczny 

dla niektórych form psychopatii (Patrick i in., 2009) może również sprawiać, że 

przeciwności losu w ogóle nie obniżają satysfakcji z życia, a więc będą się raczej 

wiązały z twardością (Kobasa, 1979) nie zaś prężnością psychiczną. 

Poza tym, w kolejnych badaniach, jako rozszerzenie informacji uzyskanych przy 

pomocy testów, warto byłoby zastosować wskaźniki behawioralne, lub przynajmniej 

testowe substytuty realnych zachowań lub decyzji np. zadania decyzyjne lub problemy 

etyczne, które częściowo sprawdziłyby trafność zewnętrzną zastosowanych miar. Na 

jakość wyników pozytywnie wpłynęłoby wykorzystanie procedury pozwalającej 

zweryfikować kauzalny charakter badanych związków, czyli np. badania podłużne 
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(Jose, 2016), albo eksperymentalne (Bullock, Green, 2021). Warto byłoby również 

rozważyć zbadanie innej grupy zawodowej, być może pracownicy biurowi stanowią 

zbyt szeroką kategorię, która nie uwzględnia specyfiki wykonywanej pracy. W 

kolejnych badaniach należałoby więc oprócz miejsca pracy, zwrócić uwagę na 

podobieństwo czynności w nim wykonywanych. Inny rodzaj kontaktu ze 

współpracownikami mają programiści, a inni doradcy prawni wynajmujący 

pomieszczenia w centrach biurowych. 

Część istotnych związków miało charakter mediacji dopełniającej (Zhao i in., 2010) 

co wskazuje na potencjalną wagę jeszcze jakichś innych mediatorów. Należałoby więc 

ponownie przeanalizować jakie zmienne mogłyby wyjaśniać związek psychopatii z 

satysfakcją z życia i pracy. Możliwe zmienne do eksploracji to: cechy związane z samą 

pracą, jak np. sposób w jaki zaprojektowana jest przestrzeń (Bangwal i in., 2017), czy 

inne koncepcje motywacji, np. teoria autodeterminacji, która w ostatnich latach jest 

modyfikowana pod kątem zastosowania w kontekście pracy (Gagne i in., 2018). 

Pomocne w zrozumieniu mechanizmów związku psychopatii z satysfakcją z pracy 

mogą okazać się zachowania kontrproduktywne, które stanowią być może przykład 

wyżej wspominanych nieadaptacyjnych strategii radzenia sobie z problemami, a poza 

tym w poprzednich prowadzonych badaniach wiązały się z psychopatią (Filipkowski, 

Derbis, 2020). Dodatkowo, warto rozważyć, czy pozytywna lub negatywna 

afektywność, nie są czynnikami decydującymi o negatywnym doświadczaniu 

globalizacji, a także wziąć pod uwagę inteligencję, mogącą u psychopatów zmniejszać 

problem ze stosowaniem długofalowych strategii działania. W kolejnych badaniach, 

warto przetestować modele z podwójną mediacją z wykorzystaniem zmiennych z 

raportowanego badania: negatywnego doświadczania globalizacji i motywacji 

osiągnięć.  
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Załącznik 1 

 

Bateria wykorzystanych kwestionariuszy 

SZANOWNI PAŃSTWO, 

 

poniższe pytania mają na celu zbadanie związków motywacji, osobowości, postaw 

wobec pracy oraz satysfakcji z życia. Proszę o dokładne zapoznanie się z instrukcjami 

oraz szczere i rzetelne udzielanie informacji. W kwestionariuszach, który mają państwo 

przed sobą nie ma odpowiedzi ani złych, ani dobrych. Badanie jest anonimowe, a 

wyniki będą wykorzystane wyłącznie w celach naukowych i będą analizowane 

zbiorczo. 

Dziękuję za czas poświęcony przez Państwa na wypełnienie kwestionariusza. 

 

Proszę uzupełnić informacje wpisując dane w wykropkowanych miejscach lub wybrać 

jedną z możliwych odpowiedzi zakreślając ją w kółko: 

 

Pytania metrykalne 

Wiek: 

 ....................................................................................................................................  

Płeć: 

 ....................................................................................................................................  

Staż w zawodzie (w latach): 

 ....................................................................................................................................  

Staż w aktualnym miejscu pracy (w latach): 

 ....................................................................................................................................  

Stanowisko – kierownicze / starszy specjalista / specjalista / młodszy specjalista / 

asystent / inne (napisz jakie)

 ..................................................................................................................................  
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Kwestionariusz TRIPM-41 

Odpowiedz na każde pytanie zaznaczając jedno ze stwierdzeń (prawda, raczej 

prawda, raczej fałsz, fałsz). Nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi, nie ma też 

podchwytliwych pytań. Odpowiadaj szybko i nie zastanawiaj się zbyt długo nad 

dokładnym znaczeniem pytań.  

 

1. Fałsz 

2. Raczej fałsz 

3. Raczej prawda 

4. Prawda 

1. Zdarzyło mi się okraść kogoś  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

2. Miałem problemy w pracy, ponieważ byłem nieodpowiedzialny  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

3. Zdarzyło mi się oszukać ludzi, by wyciągnąć od nich pieniądze  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

4. Wpadam w kłopoty, bo nie zastanawiam się nad konsekwencjami swoich działań  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

5. Zdarzyło mi się zabrać coś ze sklepu bez płacenia za to  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

6. Inni mówili mi, że są zaniepokojeni moim brakiem samokontroli  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

7. Pakuję się w różne sytuacje bez zastanowienia  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

8. Zdarzyło mi się nie przyjść do pracy i nie zadać sobie trudu, aby zadzwonić  
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Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

9. Zdarzyło mi się zabrać pieniądze z czyjejś torebki lub portfela bez pytania  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

10. Wpadałem w kłopoty, ponieważ zbyt często opuszczałem szkołę  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

11. Straciłem przyjaciela z powodu nieodpowiedzialnych rzeczy, które zrobiłem  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

12. Szybko się nudzę i tracę zainteresowanie  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

13. Moje impulsywne decyzje były przyczyną problemów z najbliższymi  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

14. Przychodzę na umówione spotkania* 

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

15. Często zaniedbuję sprawy, którymi obiecałem się zająć  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

16. Trudno mi czekać cierpliwie na to, czego pragnę  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

17. Jestem urodzonym przywódcą  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

18. Potrafię przekonać ludzi, by zrobili to, czego od nich oczekuję  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

19. Mam talent do wywierania wpływu na ludzi  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 
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20. Nie jestem bardzo dobry w wywieraniu wpływu na ludzi * 

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

21. Nie lubię obejmować przywództwa w grupie * 

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

22. Obawiam się nieznanych sytuacji, zwłaszcza gdy nie znam wszystkich 

szczegółów  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

23. Jestem dobrze przygotowany do radzenia sobie ze stresem  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

24. Nawet jeśli nie jestem przygotowany, dobrze radzę sobie w nowych sytuacjach  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

25. Łatwo dochodzę do siebie po wydarzeniach, które mogłyby złamać innych  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

26. Łatwo jest mnie zawstydzić * 

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

27. W porównaniu do innych ludzi znacznie mniej rzeczy mnie przeraża  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

28. Łatwo mnie przestraszyć * 

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

29. Zazwyczaj jestem optymistą  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

30. Nie uważam siebie za osobę utalentowaną * 

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

31. Nie wypadam dobrze w porównaniu do większości ludzi * 
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Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

32. Nie obchodzi mnie za bardzo, czy to, co robię, rani innych  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

33. Nie mam zbyt wiele współczucia dla ludzi  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

34. Nie przejmuję się, gdy komuś w moim otoczeniu dzieje się krzywda  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

35. Jestem wrażliwy na uczucia innych* 

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

36. Widok cierpiącej osoby nie robi na mnie wrażenia  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

37. Nie widzę powodu, by martwić się, czy moje postępowanie rani kogo innego  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

38. Wczuwam się w problemy innych * 

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

39. Jest dla mnie ważne, jak inni ludzie się czują * 

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

40. Nie przejmuję się, gdy komuś, kogo nie lubię, dzieje się krzywda  

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 

41. Łatwo wczuć mi się w emocje innych * 

Fałsz 1 2 3 4 Prawda 
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KWESTIONARIUSZ AGQ-R 

Pomyśl o celach, jakie przyświecają Ci w pracy. Przeczytaj uważnie poniższą listę 

twierdzeń. Kiedy będziesz czytać kolejne twierdzenia, zadaj sobie pytanie „Jak 

bardzo to stwierdzenie pasuje do celów, który sobie postawiłem?”. Wiele stwierdzeń 

może brzmieć podobnie, dlatego proszę o uważne przeczytanie ich i przemyślane 

odpowiedzi. 

Posłuż się poniższą skalą.  

 

  

1.  _____ Moim celem jest osiągnąć pełen profesjonalizm. 

2.  _____ Zależy mi na tym, aby działać równie skutecznie, co inni pracownicy. 

3.  _____ Moim celem jest nauczyć się jak najwięcej w zakresie mojej pracy. 

4.  _____ Moim celem jest osiągać podobnie dobre rezultaty, jak inni pracownicy. 

5.  _____ Moim celem jest by nauczyć się nie mniej, niż jestem w stanie. 

6.  _____ Nie chcę aby moje wyniki pracy były słabe w porównaniu z innymi. 

7.  _____ Staram się usilnie zgłębić różne aspekty związane z moją pracą. 

8.   _____ Moim celem jest osiągać lepsze rezultaty niż inni. 

9.   _____ Moim celem jest uniknięcie niepełnej wiedzy, na tyle, na ile jest to 

możliwe. 

10. _____ Staram się usilnie by moje dokonania nie były gorsze niż innych. 

11. _____ Staram się usilnie unikać niewiedzy i niekompetencji. 

12. _____ Zależy mi na tym, aby nie pracować gorzej niż inni. 
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Ludzie różnie zachowują się w trudnych sytuacjach. Proszę wskazać, otaczając 

kółkiem odpowiednią cyfrę, w jakim stopniu każde ze stwierdzeń odnosi się do 

Pana/Pani. Poszczególne cyfry oznaczają: 

0 ‒ zdecydowanie nie 

1 ‒ raczej nie  

2 ‒ ani tak, ani nie/trudno powiedzieć  

3 ‒ raczej tak 

4 ‒ zdecydowanie tak 

 

1. Podejmuję wysiłki poradzenia sobie bez względu na to, jak trudny jest problem 0 1 2 3 4 

2. Potrafię dostrzegać zabawne strony wydarzeń, z którymi mam do czynienia 0 1 2 3 4 

3. Potrafię się dostosować do każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji  0 1 2 3 4 

4. Łatwo przystosowuję się do nowych sytuacji 0 1 2 3 4 

5. W sytuacjach trudnych dostrzegam wiele możliwości rozwiązania problemu 0 1 2 3 4 

6. Podejmuję zdecydowane wysiłki, żeby osiągnąć cel 0 1 2 3 4 

7. Jestem otwarty na nowe doświadczenia 0 1 2 3 4 

8. W sytuacjach stresowych koncentruję się i myślę jasno  0 1 2 3 4 

9. Na ogół zmaganie się z trudnymi sytuacjami wzmacnia mnie i rozwija 0 1 2 3 4 

10. Doznawane trudności mobilizują mnie do działania 0 1 2 3 4 

11. Nigdy się nie poddaję i zawsze walczę o swoje 0 1 2 3 4 

12. Nawet w trudnej sytuacji znajduję coś, z czego można się pośmiać 0 1 2 3 4 

13. Uważam się za silną osobę 0 1 2 3 4 

14. Potrafię zaakceptować doznane niepowodzenia i porażki 0 1 2 3 4 

15. Potrafię odnaleźć się w nawet najbardziej niesprzyjających okolicznościach 0 1 2 3 4 

16. Kiedy coś zaplanuję, wykonuję to od początku do końca 0 1 2 3 4 



210 
 

17. Potrafię spojrzeć na sytuację z różnych punktów widzenia 0 1 2 3 4 

18 W sytuacjach trudnych radzę sobie z nieprzyjemnymi odczuciami 0 1 2 3 4 

19. Z poniesionych niepowodzeń i porażek potrafię wyciągnąć wnioski na przyszłość 0 1 2 3 4 

20. Zmaganie się z trudnymi sytuacjami jest dla mnie źródłem zadowolenia  0 1 2 3 4 

21. Zazwyczaj, jak mam coś zrobić, robię to od razu 0 1 2 3 4 

22. Moje życie ma znaczenie 0 1 2 3 4 

23. Lubię wyzwania 0 1 2 3 4 

24. Życie, bez względu na przeszkody i trudności, uważam za ekscytujące 0 1 2 3 4 

25. Zawsze, niezależnie od sytuacji, wykazuję optymistyczne nastawienie do życia  0 1 2 3 4 
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Skala doświadczania globalizacji 

Zastanów się w jakim stopniu poniższe twierdzenia oddają to, czego zdarza Ci się doświadczać w 

codziennym życiu. Swoją odpowiedź zaznacz na skali, zakreślając kółkiem odpowiednią cyfrę: 

1 – w bardzo małym stopniu/w ogóle, 2 –  w nieznacznym stopniu, 3 – średnio, 4 – w 

znacznym stopniu, 5 – w bardzo dużym stopniu 

 

 

 

1.  
Niepokoi mnie, że system bankowy mojego kraju zależny jest od 

światowych systemów bankowych. 
1    2    3    4    5 

2.  Moje indywidualne wartości są zagrożone przez obce kultury. 1    2    3    4    5 

3.  Mam poczucie, że moja indywidualność nie jest pożądana. 1    2    3    4    5 

4.  
Trudno jest mi sprostać wymaganiom roli współczesnego członka 

rodziny. 
1    2    3    4    5 

5.  Czuję presję otoczenia na osiągnięcie wysokiej pozycji społecznej.   1    2    3    4    5 

6.  Wielokulturowość zagraża mi. 1    2    3    4    5 

7.  Nie mam wpływu na politykę banków. 1    2    3    4    5 

8.  Aby się realizować muszę osiągnąć przynajmniej tyle, co inni. 1    2    3    4    5 

9.  
Jestem bezradny wobec faktu, że liczne obwiązujące w moim kraju 

regulacje finansowe i prawne ustalane są poza jego granicami. 
1    2    3    4    5 

10.  Ubolewam, że rodzime obyczaje są wypierane przez zachodnie. 1    2    3    4    5 

11.  
Czuję się zagrożony, bo nie wiem, czy jestem bardziej obywatelem 

Europy czy swojego kraju. 
1    2    3    4    5 

12.  Jestem bezradny wobec sprzedaży rodzimych firm za granicę. 1    2    3    4    5 

13.  
Czuję się zagrożony z powodu wszechobecności międzynarodowych 

korporacji.   
1    2    3    4    5 

14.  Obawiam się, że żyję w kraju podporządkowanym krajom silniejszym. 1    2    3    4    5 
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