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Recenzja pracy doktorskiej mgr Jakuba Filipkowskiego „Zmienne osobowościowe, 
motywacyjne i doświadczanie globalizacji jako korelaty satysfakcji z życia i pracy”. 
 

O jakości życia, zadowoleniu, czy dobrostanie pracowników napisano już wiele. Wciąż jednak 

pozostają do odkrycia mechanizmy – a jest ich wiele – prowadzące do ludzkiego szczęścia. W 

przedstawionej do recenzji rozprawie doktorskiej, mgr Jakub Filipkowski proponuje autorski 

model teoretyczny rozwoju satysfakcji z życia i pracy. Do badanego zjawiska podszedł szeroko 

i jako potencjalne zmienne uwikłane w mechanizm rozwoju satysfakcji z życia i pracy włączył 

zarówno czynniki osobowościowe (psychopatia i prężność psychiczna), motywacyjne 

(motywacja osiągnięć), jak i  doświadczanie globalizacji. Najogólniej rzecz ujmują, testował: (1) 

bezpośredni związek psychopatii z satysfakcją z życia i pracy; (2) mediacyjne efekty motywacji 

osiągnięć i doświadczania globalizacji oraz (3) moderującą funkcję prężności psychicznej.  

W odniesieniu do części teoretycznej dysertacji, wskazać można co najmniej dwa podejścia jej 

opracowania. Zgodnie z podejściem anglosaskim, powszechnym w Ameryce Północnej i 

krajach Europy Zachodniej, wstęp teoretyczny jest bardzo krótki i zawęża się właściwie do 

wskazania tylko tych treści, które bezpośrednio tyczą się pytań i hipotez badawczych, które 

wykazują teoretyczne i badawcze słabości dotychczasowych badań, a także uzasadniają 

zastosowanie nowych rozwiązań teoretycznych i sposobów empirycznego sprawdzenia 

trafności tych rozwiązań. Zgodnie z drugim podejściem, bardziej rozpowszechnionym w 

Polsce, część teoretyczna jest rozbudowana i zawiera wyczerpujący przegląd literatury 

przedmiotu. Doktorant wybrał ten drugi model, przyjmując typową dla prac naukowych 

strukturę, obejmującą wstęp, część teoretyczną, część metodologiczną oraz zakończenie wraz 

z dyskusją. Wstęp zawiera wprowadzenie w badaną problematykę oraz krótkie uzasadnienie 

badanych zależności i efektów. W części teoretycznej (rozdziały 1-5) Autor omawia kolejno 

problematykę uwzględnionych w badaniach własnych zmiennych – jakości życia, psychopatii, 

globalizacji, motywacji osiągnięć i prężności psychicznej. Czyni to z uwzględnieniem szerokiego 
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kontekstu analizowanych zmiennych oraz z zachowaniem spójnej struktury poszczególnych 

rozdziałów, w których zawiera kolejno rys historyczny danego zjawiska, jego klasyczne oraz 

współczesne ujęcia oraz związki z wybranymi zmiennymi. Na koniec każdego rozdziału 

Doktorant stara się uzasadnić teoretycznie analizowane w badaniach własnych zależności, 

biegle posługując się teorią naukową. Posługuje się przy tym syntetycznym, naukowym 

językiem, w kilku miejscach odnosząc się także do literatury pięknej (Steinbeck, Dostojewski), 

co akurat u mnie zawsze wzbudza pozytywne odczucia. Cytowana literatura naukowa jest 

bogata i zawiera zarówno klasyczne, jak i nowe pozycje.  

Interesujący jest też sam kontekst teoretyczny badań. Wychodząc z założenia, że 

charakterystyczne dla współczesnych czasów niepewność i lęk przed globalnymi zmianami 

technologicznymi, społecznymi i kulturowymi są źródłem obniżonego poczucia jakości życia, 

Autor postawił dość kontrowersyjną – ale przez to interesującą – tezę, że efekt ten w 

mniejszym stopniu dotyka jednostki psychopatyczne, cechujące się obniżonym poziomem 

lęku i empatii, a także chłodem emocjonalnym i bezdusznością w traktowaniu innych. Innymi 

słowy, psychopatia byłaby w tym ujęciu cechą adaptacyjną, ułatwiającą radzenie sobie w 

dynamicznie zmieniającym się świecie, a przez to przyczyniającą się do wysokiej jakości życia. 

Doktorant idzie nawet krok dalej i bada, czy cecha psychopatii w interakcji z innymi, bardziej 

„pożądanymi społecznie” cechami (w tym przypadku z prężnością) będzie skutkowała jeszcze 

lepszym przystosowaniem, przejawiającym się w wyższej satysfakcji z życia i pracy wśród osób 

cechujących się jednocześnie wysokim poziomem psychopatii i prężności. Uzasadnia, że 

prężność może być tą cechą, która powstrzymuje jednostki ze skłonnościami 

psychopatycznymi przed zachowaniami antyspołecznymi i sprawia, że funkcjonują one 

„lepiej” w przestrzeni społecznej. Przypuszcza także, że psychopatia może  prowadzić do 

wzrostu jakości życia dwoma ścieżkami – poprzez wzrost motywacji osiągnięć w pracy oraz 

poprzez mniej negatywne doświadczanie globalizacji. Za wyborem pierwszej zmiennej 

pośredniczącej przemawiają argumenty, że skoro jednostki psychopatyczne są silnie 

nastawione na uzyskiwanie własnych korzyści, często poprzez eksploatowanie innych ludzi, 

podstęp, kłamstwo i manipulację, to mogą być one także szczególnie silnie zorientowane na 

osobiste osiągnięcia w pracy  i wykorzystywać w tym celu własną przebiegłość i bezwzględność 

w działaniu (na zasadzie „po trupach do celu”). Jeśli chodzi o drugą zmienną pośredniczącą 

(doświadczania globalizacji), Autor przypuszcza, że jednostki psychopatyczne, ze względu na 
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obniżony poziom lęku i skłonność do instrumentalnego traktowania innych ludzi, łagodniej 

znoszą jej negatywne skutki, np.: odczuwają niższy niepokój i niepewność w związku z 

nieustannymi zmianami, mniej doskwiera im samotność.  

W swojej dysertacji Autor przyjął nowe i dość oryginalne ujęcie psychopatii – model 

triarchiczny Patricka, Fowlesa i Kruegera. Autorzy ci wyodrębnili trzy wymiary psychopatii – 

zuchwałość, bezduszność i rozhamowanie. Szczególnie pierwszy wymiar zasługuje na uwagę 

w kontekście celu pracy, ponieważ to właśnie w zuchwałości Doktorant upatruje źródeł 

wysokiego poczucia jakości życia. W przypadku dwóch pozostałych komponentów 

psychopatii, oczekuje on ujemnych związków z satysfakcją z życia i pracy. Ten odmienny znak 

zależności między poszczególnymi składnikami psychopatii a jakością życia jest po części 

źródłem kłopotów – w dalszej części dysertacji - w konstruowaniu ogólnych hipotez o 

związkach psychopatii z jakością życia, a także ze zmiennymi pośredniczącymi – motywacją 

osiągnięć i doświadczaniem globalizacji.  

Potraktowanie przez Autora psychopatii jako cechy ułatwiającej radzenie sobie w sytuacji 

niepewności i zmian, a więc w pewnym sensie przystosowawczej jest oryginalne i wpisuje się 

w nurt badań psychologii ewolucyjnej. Dlatego zabrakło mi nieco szerszego odniesienia się do 

tego nurtu. Dobrym kontekstem byłaby tu np.: koncepcja szybkiej vs. wolnej strategii życia, 

zaproponowana przez Jonasona (2009, 2010), będąca uszczegółowieniem teorii historii życia 

(life history theorym, Wilson, 1975). Rozwój psychopatii (podobnie jak dwóch pozostałych 

cech Ciemnej Triady) traktuje się w niej właśnie jako pewien mechanizm przystosowawczy, 

który powstaje w odpowiedzi na surowe i wymagające warunki socjoekologiczne, z jakimi 

człowiek styka się w dzieciństwie. Innymi słowy stanowi ona formę adaptacji do otoczenia, 

która może ukształtować się u osób dorastających w mało przewidywalnym, wymagającym i 

trudnym (często traumatycznym) środowisku. To przystosowanie sprawia jednak, że w życiu 

dorosłym, jednostki ze skłonnościami psychopatycznymi lepiej funkcjonują w takich właśnie 

surowych i mało stabilnych warunkach, zaś sama cecha służy im do podwyższania pozycji w 

grupie, dominacji, zdobyciu władzy, prestiżu oraz przyciągania licznych partnerów/partnerek 

seksualnych. Jednostki psychopatyczne częściej realizują ponadto tzw.  „szybką strategię 

życia” (fast life strategy), będącą odmianą strategii reprodukcyjnej, charakteryzującej się 

wydawaniem na świat dużej liczby potomstwa przy jednoczesnych minimalnych inwestycjach 

rodzicielskich. Przeciwstawia się ją tzw. „wolnej strategii życia (slow strategy life) – np.: 



4 
 

rodzicielstwu, inwestowaniu w potomstwo i angażowaniu się w trwałe związki (Jonason i in., 

2009). Jednostki realizujące „szybką strategię życia” cechuje obniżona samokontrola, 

skłonność do zachowań ryzykownych, aspołeczność, egoizm, nastawienie na szybkie 

zaspokojenie potrzeb oraz trudność w odraczaniu gratyfikacji (Jonason i in., 2010). Wysoki 

poziom psychopatii w połączeniu z innymi cechami (np.: inteligencją oraz fizyczną 

atrakcyjnością) może sprzyjać szeroko pojętemu sukcesowi – np.: szybkiej karierze 

zawodowej, czy politycznej. Ujmując to słowami Hogana (2007) psychopatia pomaga 

„wyprzedzić innych”, ale niekoniecznie „podążać razem z innymi”.       

Rozdział 6 dysertacji w całości poświęcony jest metodologii badań własnych. Obejmuje cel 

badań, pytania i hipotezy badawcze, organizację i przebieg badań, charakterystykę próby, opis 

zastosowanych analiz oraz wyniki badań własnych. Doktorant postawił 5 ogólnych i 9 

szczegółowych hipotez badawczych. H1 dotyczy związków korelacyjnych między zmiennymi 

wyjaśniającymi i pośredniczącymi a zmiennymi zależnymi; H2 i H4 odnoszą się do efektów 

mediacyjnych motywacji osiągnięć i doświadczania globalizacji w relacji psychopatia – 

satysfakcja z życia i pracy, zaś H3 i H5 do moderacyjnych efektów prężności, przy czym w H5 

testowany jest równocześnie pośredniczący efekt motywacji osiągnięć (tzw. moderująca 

mediacja). Hipotezy są dosyć dobrze uzasadnione, choć w H2 i H4 nie jest do końca wiadomo, 

jaki jest przewidywany znak zależności między poszczególnymi wymiarami psychopatii (tj.: 

zuchwałością, bezdusznością, rozhamowaniem) a doświadczaniem globalizacji i motywacją 

osiągnięć wraz z jej składnikami (nastawieniem na wynik/mistrzostwo i unikaniem 

porażki/niekompetencji). Prawdopodobnie wynika to z faktu, że zuchwałość i dwa pozostałe 

komponenty wiążą się ze wspomnianymi zmiennymi w sposób odmienny, co utrudnia 

precyzyjne sformułowanie hipotezy, na poziomie ogólnym.  

Dobór grupy badanej (urzędników) może w pierwszej chwili trochę zaskakiwać, w kontekście 

badanej problematyki (psychopatii, prężności i motywacji osiągnięć). W przypadku 

psychopatii, osoby o wysokim natężeniu tej cechy poszukują raczej takich organizacji, gdzie z 

jednej strony istnieje silna hierarchia, możliwość sprawowania władzy (i to kryterium w 

przypadku urzędników można uznać za spełnione), z drugiej jednak strony dobrze czują się w 

środowisku pracy o niewielkiej liczbie procedur, niskiej transparentności działań oraz wysokich 

możliwościach awansowania. W przypadku motywacji osiągnięć i prężności, z kolei intuicja 

podpowiada, że istnieją inne organizacje (np.: korporacje), gdzie cechy te są silniej pożądane. 
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Jednakże w dalszej części dysertacji (podrozdział 6.4. Uzasadnienie wyboru badanej próby), 

Autor wyjaśnia, że o wyborze tej grupy zawodowej zadecydowała forma ich aktywności 

zawodowej, wymagającej interakcji z innymi o dużej częstotliwości w celu wymiany informacji 

oraz fakt, że spędzają regularnie czas w zamkniętej przestrzeni z tymi samymi osobami, niemal 

codziennie.   Dodatkowo, w biurach uwidacznia się wyraźna hierarchia służbowa, która może 

niejako zachęcać do ujawniania zachowań nastawionych na manipulację i eksploatowanie 

innych pracowników. Uzasadnienie to można uznać za przekonujące.  

Mgr Filipkowski przeprowadził dwa duże badania (N = 250 i N = 228), testujące 

zaproponowany model teoretyczny. Wzięli w nich udział pracownicy biurowi. Jedno z badań 

miało charakter tradycyjny (papier-ołówek), drugie zaś przeprowadzono drogą on-line. Autor 

wykorzystał w nich 6 wystandaryzowanych i zaadaptowanych do warunków polskich narzędzi 

pomiarowych. Ze względu na brak normalnego rozkładu zmiennych, do obliczenia związków 

liniowych między zmiennymi wykorzystał analizą korelacji Spearma. Do weryfikacji hipotez 

posłużył się wielozmiennową analizą regresji z efektami mediacji i moderacji, z 

wykorzystaniem pakietu Process. Dodatkowo, przy pomocy modelowania równań 

strukturalnych szacował dopasowanie skonstruowanych modeli teoretycznych, zaś przy 

pomocy analizy równoważności testowej sprawdzał, czy wyniki pochodzące z obydwu badań 

mogą być porównywalne. Doktorant włożył wiele pracy w przeprowadzenie analiz 

statystycznych. Przetestował kilkadziesiąt modeli mediacyjnych i moderacyjnych, włączając w 

nie zarówno ogólne wskaźniki badanych zmiennych, jak również poszczególne podskale 

psychopatii, motywacji osiągnięć i doświadczania globalizacji. Można by zastanawiać się 

dlaczego Doktorant nie weryfikował postawionych hipotez w jednym ogólnym modelu (na 

przykład przy użyciu modelowania strukturalnego), dzięki czemu możliwe byłoby porównanie 

siły efektów oddziaływania poszczególnych predyktorów (a także efektów mediacji). Jednakże 

biorą z pod uwagę liczbę uwzględnionych w badaniach zmiennych oraz wielość analizowanych 

zależności, można dojść do wniosku, że wybór zaproponowanej metody jest trafny. 

Jeśli chodzi o uzyskane w poszczególnych badaniach wyniki, to ze względu na ich wielość nie 

będę ich szczegółowo przedstawiał. Choć w znacznej mierze potwierdziły one hipotezy 

badawcze, to jednak warto zwrócić uwagę, że część wyników nie jest spójna w obydwu 

badaniach. Stawia to badacza w dość kłopotliwej sytuacji, gdyż trudno jest mu zinterpretować 

dane, a także jednoznacznie wskazać przyczynę braku spójności w wynikach. Oczywiście jedną 
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z przyczyn może być - jak przypuszcza Autor - zastosowanie odmiennej metody badań 

(tradycyjnej vs. online), jednak możliwe są też inne powody, np.: różny czas pomiaru lub różne 

grupy osób badanych. Nasuwa się spostrzeżenie, że być może dobrym pomysłem byłoby 

zaplanowanie badań jako pewnego rodzaju cyklu, gdzie pierwsze z nich testowałoby ogólne 

zależności (np.: między główną zmienną wyjaśniającą i zmiennymi wyjaśnianymi), drugie zaś 

byłoby jego uszczegółowieniem i testowało efekty mediacji i moderacji. Powyższe uwagi nie 

mają charakteru krytycznego lecz są jedynie pomysłem, który być może warto rozważyć na 

dalszych etapach eksploracji interesujących Autora zależności. 

Warto przyjrzeć się tym wynikom, które powtarzają się w obydwu studiach. I tak, istotne 

statystycznie okazały się związki prężności psychicznej, motywacji osiągnięć i negatywnego 

doświadczania globalizacji z satysfakcją z życia. W przypadku motywacji osiągnięć, najsilniejsze 

związki z satysfakcją z życia uzyskano w przypadku nastawienia na mistrzostwo i unikania 

niekompetencji. Z kolei wymiary negatywnego doświadczania globalizacji ujemnie wiążą się z 

satysfakcją z życia i pracy. Związki psychopatii ze zmiennymi zależnymi są różne, w zależności 

od komponentu psychopatii. O ile zuchwałość sprzyja satysfakcji z życia i pracy, o tyle 

bezduszność i rozhamowanie wiążą się z nią ujemnie. Podobne prawidłowości można 

zaobserwować w przypadku związków psychopatii z doświadczaniem globalizacji i motywacja 

osiągnięć. Negatywne doświadczanie globalizacji dosyć jednoznacznie ujemnie wiąże się z 

satysfakcją z życia i pracy, w przypadku motywacji osiągnięć można z kolei zaobserwować 

zależność dodatnią, przy czym dla poszczególnych jej komponentów zależności te różniły się 

(były istotne lub nieistotne) w poszczególnych badaniach. Związek zuchwałości z satysfakcją z 

życia i pracy mediowany był przez motywację osiągnięć – głównie nastawienie na mistrzostwo 

i nastawienie na wyniki. Prężność okazała się moderować efekt psychopatii na satysfakcję z 

życia i pracy, ale tylko w odniesieniu do bezduszności. Istotny okazał się też efekt 

moderowanej mediacji, gdzie prężność psychiczna moderowała związek bezduszności z 

satysfakcji z życia i pracy, mediowany przez motywację osiągnięć.     

Warto podkreślić, że opis i interpretacja uzyskanych wyników wykonana jest w sposób 

rzetelny i zrozumiały.  Doktorant poświęca uzyskanym wynikom trzy rozdziały – oddzielny dla 

badania pierwszego, drugiego oraz dla analiz porównawczych. Osobny rozdział stanowi 

Dyskusja, w której Doktorant odniósł się do uzyskanych wyników, uwzględniając kontekst 
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teoretyczny oraz wyniki badań innych autorów. Wskazał także ograniczenia badań własnych 

oraz perspektywy dalszych badań.  

KONKLUZJA: Pomimo zasygnalizowanych kilku kwestii polemicznych, całość przedstawionej 

do recenzji rozprawy doktorskiej oceniam pozytywnie. Zaletami pracy są: podjęcie 

nowatorskiego problemu badawczego, zaproponowanie oryginalnego modelu teoretycznego 

wyjaśniającego rozwój satysfakcji z życia i pracy, bogata w informacje część teoretyczna, 

wielość testowanych modeli statystycznych, a także „dobry” naukowy język, który sprawia, że 

pracę czyta się z przyjemnością. Oceniam, że Autor w sposób wyczerpujący i logiczny 

zrealizował zamysł projektu badawczego, polegającego na zbadaniu osobowościowych i 

motywacyjnych wyznaczników poczucia jakości życia. Wykazuje się też ogólną wiedzą 

teoretyczną w dyscyplinie psychologia oraz posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia 

pracy naukowej. Tym samym uważam, że rozprawa doktorska Pana mgr. Jakuba 

Filipkowskiego pt: „Zmienne osobowościowe, motywacyjne i doświadczanie globalizacji jako 

korelaty satysfakcji z życia i pracy” spełnia wymogi określone w art. 13 ustawy z dnia 14 marca 

2003 roku o tytule i stopniach naukowych (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595, z późn. zm.) 

stawiane kandydatom do uzyskania stopnia naukowego doktora z zakresu psychologii. 

Wnioskuję o dopuszczenie Pana mgr Jakuba Filipkowskiego do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. Dodatkowo wnioskuję do Rady Dyscypliny o wyróżnienie pracy.  
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