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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.  
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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.  
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