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Recenzja pracy doktorskiej mgra Jakuba Filipkowskiego 
„Zmienne osobowościowe, motywacyjne i doświadczanie globalizacji jako korelaty 

satysfakcji z życia i pracy” 
napisanej pod kierunkiem promotora dra hab. Romualda Derbisa 

oraz promotora pomocniczego - dr Katarzyny Skałackiej 
 
W swojej rozprawie doktorskiej mgr Jakub Filipkowski podjął bardzo ważny, a jednocześnie 
dość rzadko podejmowany w badaniach, problem powiązania wymiarów dobrostanu 
(pozytywnego ustosunkowania do własnego życia oraz pracy – satysfakcji z życia i pracy) z 
wymiarami psychopatii, które predysponują do zachowań antyspołecznych, niezgodnych z ze 
standardami etycznymi i normami moralnymi. Doktorant formułuje w swojej pracy ogólne, 
odważne i niebanalne przypuszczenie, że niektóre aspekty cech psychopatycznych mogą być 
przystosowawcze i szczególnie w powiązaniu z innymi, uwzględnionymi w projekcie 
właściwościami osoby (negatywne doświadczanie globalizacji, motywacja osiągnięć, 
prężność psychiczna), mogą mieć pozytywne znaczenie adaptacyjne i wiązać się pozytywnie z 
satysfakcją z życia i pracy, w odróżnieniu od innych aspektów tych cech. Przypuszcza także, 
że inne właściwości osoby mogą modyfikować – wzmacniać lub osłabiać związki cech 
psychopatycznych z dobrostanem. Celem pracy jest weryfikacja tych ogólnych przypuszczeń 
na kilku poziomach, którym można przypisać cele bardziej szczegółowe, realizowane w 
projekcie badawczym:  

1. Analiza roli poszczególnych badanych wymiarów właściwości osoby i ich całego 
zbioru w predykcji satysfakcji z życia i pracy. Ten cel jest w pracy wyrażony w pytaniu P1 i 
hipotezie H1. W ramach tego celu Autor najpierw dokonał analizy prostych związków między 
badanymi zmiennymi, w szczególności między dobrostanem a trzema wymiarami psychopatii 
– zuchwałość, rozhamowanie i bezduszność - wyróżnionymi w ramach triarchicznej koncepcji 
psychopatii Patricka, Fowlesa i Kruegera. Przypuszczając, że wymiary psychopatii mogą 
odgrywać odmienną rolę w adaptacji, Autor oczekiwał dodatnich związków satysfakcji z życia 
i pracy z zuchwałością (niski lęk połączony ze zdolnością do funkcjonowania pod presją i w 
sytuacjach trudnych oraz poszukiwaniem wrażeń) oraz ich ujemnych związków z pozostałymi 
wymiarami, rozhamowaniem (impulsywność, stres i mała kontrola zachowania) i 
bezdusznością (brak empatii). Wyniki analiz korelacji i regresji w pierwszym badaniu 
potwierdziły przypuszczenie o odmiennej roli 3 wymiarów – w pełni potwierdziły dodatnie 
związki dobrostanu z zuchwałością, natomiast wyniki tych analiz w odniesieniu do 
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pozostałych wymiarów były odmienne choć niejednoznaczne (wskazywały na związki ujemne 
lub brak istotnych powiązań). Mniej konkluzywne były wyniki w drugim badaniu.   

2. Poszukiwanie mechanizmów, które mogą leżeć u podstaw związków dobrostanu z 
trzema wymiarami psychopatii i pozwolą lepiej rozumieć, na czym polega ich odmienność.  
W ramach tego celu Doktorant analizował rolę odmiennych właściwości osobowości 
(sprzyjających vs niekorzystnych dla dobrostanu) jako zmiennych pośredniczących 
(mediatorów) w relacjach między wymiarami psychopatii a satysfakcją z życia i pracy. 
Uwzględnił w pracy wymiary motywacji osiągnięć jako pozytywne korelaty dobrostanu 
(pytanie P2 i hipoteza H2) oraz wymiary negatywnego doświadczania globalizacji jako 
negatywne korelaty dobrostanu (pytanie P4 i hipoteza H4).  

3. Analiza roli prężności psychicznej jako właściwości osobowości, która sprzyja 
dobrostanowi i zarazem  wewnętrznego warunku, którego poziom może modyfikować:  
- bezpośrednie związki wymiarów psychopatii z dobrostanem (Pytanie P3) – Autor oczekiwał, 
że prężność psychiczna wzmacnia pozytywny związek zuchwałości z satysfakcją z życia i pracy 
(H3.1), a osłabia negatywny związek rozhamowania i bezduszności z dobrostanem (H3.2).  
- związki pośredniczone (mediowane) przez motywację osiągnięć (Pytanie P5 i hipoteza H5).  

4. Dodatkowym celem projektu badawczego było sprawdzenie, czy analizowane 
zmienne i ich związki są moderowane (modyfikowane) przez czynnik zewnętrzny, tj. sposób 
pozyskiwania danych (tradycyjną metodą „papier-ołówek” vs online za pomocą ankiety 
CAWI, umożliwiającej zbieranie danych ilościowych w formie elektronicznej). 

Doceniam złożoność i kompleksowość przedstawionego w rozprawie projektu 
badawczego, który stanowi oryginalne i nowatorskie ujęcie badanego zagadnienia w 
stosunku do istniejącej wiedzy w tym zakresie. Doktorant dobrze poradził sobie z jego 
realizacją, przeprowadził dwa badania na dość dużych próbach, zastosował odpowiednie do 
celów i sformułowanych hipotez analizy statystyczne weryfikujące złożone modele zależności 
(mediacji, moderacji, moderowanej mediacji), chociaż nie uniknął błędów i potknięć w fazie 
formułowania pytań i hipotez badawczych, prezentacji uzyskanych wyników, czy finalnej 
prezentacji projektu.  

Wyniki uzyskane  w rozprawie dostarczają ważnej, nowej wiedzy o złożonych 
uwarunkowaniach dobrostanu, a także o złożonym znaczeniu adaptacyjnym cech 
psychopatycznych, zależnym także od współwystępowania innych właściwości osoby. 
Recenzowana rozprawa ma istotną wartość poznawczą i daje szanse na publikację wyników 
w profesjonalnych czasopismach dotyczących dobrostanu (ogólnego lub w pracy), badań nad 
osobowością lub nad zaburzeniami osobowości. Przygotowanie publikacji wymagać będzie 
jednak jeszcze pewnego wysiłku, aby dopracować sposób prezentacji ustaleń teoretycznych 
oraz danych empirycznych.  
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Rozprawa doktorska mgra Jakuba Filipkowskiego składa się ze Wstępu i 7 rozdziałów. 
Obejmuje także bardzo obszerną Bibliografię obejmującą ok. 400 pozycji (bardzo wiele z nich 
luźno związanych z problematyką pracy), Załącznik zawierający 4 techniki (TRIPM-41 do 
pomiaru psychopatii, AGQ-R do pomiaru motywacji osiągnięć, SPP-25 do pomiaru prężności 
oraz SDG do pomiaru negatywnego doświadczania globalizacji), Wykaz rycin i Wykaz tabel. 
Przedstawia wyniki uzyskane w dwóch badaniach, które różniły się sposobem zbierania 
danych – w jednym 250 pracowników biurowych wypełniało kwestionariusze metodą 
„papier-ołówek”, w drugim 228 pracowników biurowych wypełniało identyczne 
kwestionariusze online za pomocą ankiety CAWI. Poniżej wskażę mocne i słabe strony 
różnych części rozprawy.  

Rozprawa ma strukturę nietypową dla prac empirycznych z psychologii, nie w pełni 
zgodną też ze standardami APA. Zawiera bardzo obszerne wprowadzenie teoretyczne do 
badanej problematyki, bowiem aż 5 (ok. 80 stron) spośród 7 rozdziałów wprowadza badane 
zmienne (stanowi zatem wprowadzenie teoretyczne). Każdy z pierwszych 5 rozdziałów 
poświęcony jest jednej z badanych zmiennych. Każdy ma podobną strukturę, zawiera dość 
obszerny rys historyczny i szeroko rozumiane ujęcia współczesne, następnie opisana jest 
koncepcja przedstawiająca rozumienie zmiennej w znaczeniu używanym w badaniu i jej 
związki z innymi zmiennymi (znaczenie psychologiczne, przystosowawcze), z uwzględnieniem 
właściwości będących przedmiotem zainteresowania w rozprawie. Chociaż tekst ten jest 
interesujący i wskazuje na dużą erudycję Autora, to większość zawartych w nim treści 
(tematów, koncepcji) ma charakter dygresyjny i wykracza poza problematykę podjętą dalej w 
badaniach własnych. Wskazuje zatem również na mało selektywne podejście do 
prezentowanych treści i brak troski o komunikatywne, spójne i zwięzłe przedstawienie 
logicznego wywodu prowadzącego do celu badań, chociaż zawiera przesłanki uzasadniające 
sformułowanie celów badania i postawienie pytań badawczych.  

Rozdział 6 (ok. 62 strony) zatytułowany „Problematyka i metodologia badań 
własnych” w 10 podrozdziałach przedstawia w istocie cały projekt badawczy Doktoranta. 
Zawarte są w nim: (1) cele badań, (2) pytania i hipotezy badawcze wraz z ich uzasadnieniem, 
(3-7) elementy opisujące metodę realizacji badania (np., operacjonalizacja zmiennych z 
opisem narzędzi, kryteria doboru i charakterystyka badanych prób, opis analiz statystycznych 
- zgodnie ze standardami APA, powinny być one umieszczone w wyodrębnionej części 
zatytułowanej Metoda), a nawet wyniki badań w każdej z grup i ich porównanie (8-10) na 
poziomie opisu wyników przeprowadzonych analiz statystycznych, bez ich interpretacji 
psychologicznej. Struktura tego rozdziału wskazuje, że Doktorant nie zna lub ignoruje 
zalecenia i wymogi, dotyczące poprawnej struktury prac empirycznych z psychologii, co może 
być istotną przeszkodą w upowszechnianiu wyników swoich badań i ich publikowaniu w 
profesjonalnych czasopismach psychologicznych.  
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Ze względu na szeroki zakres treści tego rozdziału mam do niego kilka uwag 
krytycznych wskazujących na różne błędy i niedociągnięcia, które można usunąć w dalszych 
badaniach oraz przygotowując publikacje prezentujące wyniki uzyskane w tym projekcie.    

1. Mam zastrzeżenia dotyczące dwóch pytań i sformułowanych do nich hipotez – P1 
oraz P5. W mojej ocenie pytanie P1 (s. 89 - czy badane właściwości osoby są predyktorami 
satysfakcji z życia i pracy) zostało zbyt wąsko sformułowane, a hipoteza H1, która jest 
przekształceniem pytania P1 na formę twierdzącą jest nieprecyzyjna i niefalsyfikowalna. 
Ogólne pytanie P1 powinno dotyczyć związków między badanymi właściwościami osoby a 
wymiarami dobrostanu. Wtedy przedstawiona w pracy analiza korelacji mogłaby stanowić 
podstawę weryfikacji szczegółowej hipotezy zawierającej oczekiwania dotyczące kierunku 
prostych związków dla poszczególnych właściwości (teraz to analiza wstępna), a analiza 
regresji weryfikować hipotezę o oczekiwanej istotności wkładu całego zbioru badanych 
właściwości w przewidywaniu (wyjaśnianiu) satysfakcji. Zamiast szczegółowej hipotezy o 
predyktorach (nie można postawić sensownych oczekiwań) dołączyć otwarte pytanie o to, 
które z całego zbioru badanych właściwości są istotnymi (analiza regresji metodą 
wprowadzania) albo najlepszymi (analiza regresji metodą krokową) predyktorami satysfakcji 
z życia oraz pracy.  
 Pytanie P5 (s. 89) jest sformułowane zbyt ogólnie, brakuje w nim doprecyzowania, że 
chodzi o mediację relacji „psychopatia-satysfakcja” przez motywację osiągnięć. 
Doprecyzowania wymaga także hipoteza H5, ponieważ wersja zamieszczona w rozprawie i jej 
uzasadnienie są sformułowane tak ogólnie (s. 96-97), że trudno wywnioskować, na czym ma 
tu polegać moderująca rola prężności psychicznej.      

2. W rozprawie brakuje informacji dotyczących procedury badań i zgodności z 
zasadami etycznymi, co uznawane jest obecnie za podstawowy warunek i standard 
prowadzenia badań w psychologii (i nie tylko). W podrozdziale 6.4 „Organizacja i przebieg 
badań” wymienione są jedynie dwa różne rodzaje pozyskiwania danych (metodą „papier-
ołówek” vs online) oraz niektóre zagrożenia związane z tymi metodami. Brakuje informacji 
dotyczących przebiegu badania online (np. średniego czasu i zakresu czasu udzielania 
odpowiedzi przez badanych, czy jakieś dane zostały odrzucone i jeśli tak, jakie były kryteria 
wykluczenia z analiz) oraz w realu – czy badanie miało charakter grupowy czy indywidualny, 
czy badani wypełniali kwestionariusze w obecności prowadzącego badanie, czy w dogodnym 
dla siebie czasie i miejscu (wtedy warunki obu badań upodabniają się), czy były braki danych 
i jakie rozwiązania przyjęto, aby je usunąć.  

W tym rozdziale i w całej pracy nie znalazłam informacji o tym, czy badania 
przeprowadzono zgodnie z zasadami etycznymi. W szczególności ważne jest, czy badanie 
podlegało ocenie odpowiedniej Komisji Etyki ds. Badań, a także w jaki sposób uzyskiwano 
świadomą zgodę osób badanych na udział w każdym z badań.   
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3. Zgodnie z projektem przeprowadzono dwa badania i w rozprawie dokonano 
odrębnej charakterystyki osób uczestniczących w każdym z badań. Skoro jednak w rozprawie 
podjęto próby jakościowego porównania zaobserwowanych związków, a także zbadania 
dopasowania modelu zależności do danych uzyskanych w dwóch badaniach i równoważności 
pomiaru zmiennych w obu badaniach, to potrzebne jest również dokonanie ilościowych 
porównań grup w zakresie płci, wieku, stażu, zajmowanych stanowisk. Nieuprawnione jest 
wnioskowanie o różnicach tylko na podstawie danych opisowych, a wyniki takich porównań 
mogą być pomocne w wyjaśnianiu odmienności wykrytych związków oraz braku 
równoważności pomiaru w dwóch badaniach.   

4. W podrozdziale 6.7 (s. 105) Doktorant niepoprawnie przedstawił klasyfikację 
modeli mediacji zaproponowaną przez Zhao i in. (2010), uwzględniając w opisach mediacji 
(komplementarnej, konkurencyjnej i wyłącznie pośredniej) znaki i istotność efektu 
pośredniego (indirect effect) i efektu całkowitego (total effect) zamiast efektu pośredniego i 
efektu bezpośredniego (direct effect). Niepoprawnie zdefiniował też supresję (s. 105) 
twierdząc, że występuje wtedy, gdy istotny jest „wyłącznie efekt pośredni”, ale efekt 
bezpośredni ma wyższą wartość niż efekt całkowity. Tymczasem Rucker i in. (2011) twierdzą, 
że supresja występuje wtedy, kiedy efekt pośredni jest istotny i ma odmienny znak od efektu 
całkowitego - wtedy efekt bezpośredni jest silniejszy niż całkowity. Jednak dla potwierdzenia 
supresji nie ma znaczenia, czy te efekty (całkowity lub/i bezpośredni) są istotne czy nie. 
Błędne rozumienie różnych rodzajów mediacji oraz supresji znajduje odzwierciedlenie w 
niepoprawnych interpretacjach niektórych wyników prezentowanych dalej w pracy. Np., 
wyniki w Tabelach 10 i 11 przedstawiają wyłącznie pośrednie mediacje wymiarów motywacji 
osiągnięć w relacji „bezduszność-satysfakcja z pracy”, a Autor niepoprawnie zinterpretował 
je jako mediacje dopełniające uwzględniając efekt całkowity i efekt pośredni.  Niepoprawna 
interpretacja supresji dotyczy analizy przedstawionej w Tabeli 36. Interpretacje kolejnych 
analiz, w których wystąpiła supresja i przedstawionych w Tabelach 37-44 są poprawne.  

5. Stosowanie makra PROCESS pozwala na analizy kilku potencjalnych mediatorów 
jednocześnie z uwzględnieniem ich wzajemnych relacji – zastosowanie takich analiz (na tę 
możliwość zwraca uwagę sam Autor w ostatnim zdaniu swojej rozprawy - s. 165) znacznie 
ograniczyłoby liczbę wykonywanych analiz i zmniejszyłoby tym samym prawdopodobieństwo 
popełnienia błędów, a także ułatwiło syntetyczną interpretację zależności, która obecnie ma 
charakter bardzo analityczny. 

Rozdział 7 (ok. 16 stron) zatytułowany „Zakończenie” zawiera Dyskusję wyników, 
Ograniczenia badań oraz Wskazania do dalszych badań. Doktorant dokonuje w nim 
psychologicznej interpretacji uzyskanych wyników, podejmuje próbę wyjaśnienia braku 
równoważności obu badań odwołując się między innymi także do sytuacji pandemii COVID-
19. Wskazuje również na wynikające z badań ważne implikacje praktyczne – potrzebę 
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opracowania i stosowania interwencji ukierunkowanych na wzrost motywacji osiągnięć i 
poczucia prężności psychicznej, które mogą rozwijać się w wyniku celowych oddziaływań. 
Dostrzega także ważne ograniczenia przeprowadzonych badań i wskazuje możliwe kierunki 
dalszych poszukiwań, w których niektóre ograniczenia można byłoby zmniejszyć lub nawet 
wyeliminować. Ten rozdział stanowi mocną stronę recenzowanej rozprawy i nie zauważyłam 
w nim słabych stron. 

Poniżej przedstawiam uwagi edycyjne dotyczące rozdziałów przedstawiających 
wyniki, które mogą być przydatne w dalszej pracy, w tym w przygotowaniu publikacji 
prezentujących wyniki tych badań: 

A) Nie jest w pełni zrozumiałe, dlaczego analizy prostych związków liniowych między 
zmiennymi przedstawiono za pomocą korelacji rang Spearmana, a nie korelacji r-Pearsona, 
skoro w kolejnych analizach wykorzystano analizy regresji wielozmiennowej (oparte na 
korelacjach Pearsona). 

B) Przedstawione w pracy wyniki analiz regresji wielorakich (a także SEM) wskazują na 
dość wysokie współczynniki determinacji (R2), a jednocześnie niewiele (2-4) istotnych 
predyktorów o stosunkowo małych wartościach beta. Takie wyniki sugerują występowanie 
znacznej współliniowości i zawyżenie współczynnika determinacji. Wartości współczynnika 
VIF w zakresie  1<VIF<10 są interpretowane jako nieznaczna współliniowość predyktorów, 
jednak z sugestią, że warto rozważyć zmianę modelu. Wielu badaczy (np. Sheather, 2009) 
przyjmuje, że taką krytyczną wartością jest VIF>5, a instrukcje do oprogramowania IBM SPSS 
sugerują, że już przy wartościach VIF>2  (jeśli korelacje między zmiennymi przyjmują wartości 
wyższe od 0,72) wskazana jest zmiana modelu i redukcja zmiennych. W tym kontekście 
proponuję rozważyć wykonanie analiz regresji z ogólnymi wskaźnikami prężności oraz 
doświadczania globalizacji, ponieważ wszystkie składowe tych wymiarów są bardzo silnie 
wzajemnie ze sobą skorelowane i sprawdzić, jaki jest wtedy współczynnik determinacji i 
które zmienne są istotnymi predyktorami satysfakcji z życia i pracy.  

C) Przy prezentacji analiz wykonywanych za pomocą Makro PROCESS Hayesa należy 
podać numer modelu, który był stosowany do testowania hipotez, jest to szczególnie istotne 
przy testowaniu moderowanych mediacji. 

D) Tytuły tabel, które przedstawiają analizy weryfikujące mediacje są nieprecyzyjnie 
sformułowane i mało zrozumiałe (por. np. tytuły tabel 6-11).   

E) Niestarannie przedstawione są wyniki analiz dotyczące moderowanej mediacji. W 
opisie (s. 122) analizy na Ryc. 9 (s. 123), przedstawiającej moderacyjną rolę prężności w 
związku bezduszności z satysfakcją z życia mediowanym przez unikanie porażki, wartość 
wskaźnika moderowanej mediacji = 0,01, SE=01, zinterpretowano jako istotną wskazując 
95% przedział ufności CI = -0,01; -0,00. Wartość -0,00 jest równa 0, a jeśli wartość przedziału 
zawiera 0, to oznacza, że wskaźnik nie jest istotny – w przypadku przedziałów CI należy 
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podać 3, a nawet 4 cyfry po przecinku, aby pokazać, że przedział nie zawiera zera. Ponadto, 
w zapisie jest błąd logiczny, ponieważ dla wskaźnika +0,01 (wartość dodatnia!) podano 
przedział ufności obejmujący ujemne wartości - wskaźnik powinien mieścić się w zakresie 
przedziału ufności, a z podanych wartości wynika, że leży poza jego zakresem. 
W opisie (s. 123) analizy przedstawionej na Ryc. 10 (s. 124) także występują błędne zapisy 
podważające wiarygodność interpretacji tej analizy: pośredni efekt przy wysokim poziomie 
prężności (b=0,03, SE = 0,06, CI= -0,18; -0,02) jest zinterpretowany jako dodatni i nieistotny, 
ale podany przedział ufności wskazuje, że efekt jest ujemny i istotny. Analogicznie, dla 
dodatniej wartości wskaźnika moderowanej mediacji 0,01 SE=0,01 podany jest przedział 
ufności obejmujący ujemne wartości (-0,09; -0,14), co oznacza, że wartość wskaźnika znowu 
leży poza zakresem przedziału ufności!    

F) W rozdziale dotyczącym porównania wyników brakuje informacji za pomocą 
jakiego programu statystycznego wykonano analizy SEM, a także czy przed wykonaniem 
analiz sprawdzono założenia o wielowymiarowej normalności rozkładu dla zmiennych 
uwzględnionych w modelu.   

 
Mimo różnych uwag krytycznych pozytywnie oceniam wartość merytoryczną pracy. 

Uważam, że nowatorskie i kompleksowe ujęcie badanego zagadnienia stanowi oryginalne 
rozwiązanie problemu badawczego, dostarczając istotnej, nowej wiedzy o złożonych 
uwarunkowaniach dobrostanu, a także o złożonym znaczeniu adaptacyjnym cech 
psychopatycznych. Projekt badawczy przedstawiony w rozprawie wymagał dostrzeżenia luki 
w istniejącej wiedzy dotyczącej uwarunkowań dobrostanu, zaprojektowania badań, 
przeprowadzenia analiz weryfikujących złożone modele zależności (mediacji, moderacji, 
moderowanej mediacji), czytelnej prezentacji wyników, a także dokonania porównań oraz 
zintegrowanej interpretacji wyników. Mimo zauważonych niedociągnięć zrealizowany 
projekt, a także świadomość ważnych ograniczeń przeprowadzonego badania i dostrzeganie 
modyfikacji, które w dalszych badaniach mogą niektóre z nich zniwelować, dowodzi 
kompetencji naukowych mgra Jakuba Filipkowskiego i wskazuje na umiejętność 
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej w dyscyplinie psychologia.  
 
Podsumowując, oceniana przeze mnie rozprawa doktorska przygotowana przez mgra Jakuba 
Filipkowskiego spełnia warunki stawiane rozprawom doktorskim, które zostały określone w 
art. 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:  
- prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną w dyscyplinie psychologia i umiejętność dostrzegania 
w niej luk,  
- wskazuje na umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej,  
- stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego.  
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Stwierdzam zatem, że recenzowana praca zasługuje na pozytywną ocenę i wnioskuję o 
dopuszczenie mgra Jakuba Filipkowskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  
 
 

 
   
Anna Zalewska 
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