
Recenzja
pracy d.oktorskiej mgr,Jakrrba Filipkorrskiego

,,Zmienne osoborrościowe. moŁ3macyjne i doświadczanie
global.izacji jako korelaŁy satysfakcji z życ,ża i pracy/'

Praca doktorska napisana przez mgr Jakuba Filipkowskieqo
poświęcona jest przede wszystkim problemowl jakości życta
(zmienna zalezna) . Zagadnienie to interesuje przedstawicieli
wietu dyscyplin naukowych: filozofów, socjologów, pedagogów,

ekonomistów, lekarzy. Interesują się nim takze psycholodzy. W

przypadku Łych ostatnich sposób podejścia do rozwikŁania sprawy
jakości życta jest bardziej skomp}ikowany. w porównaniu ze

sposobem przyjmowanym w ramach pozosŁałych nauk" !'ilozofowie i
niektórzy socjolodzy traktują jakość życta jako względnie trwałą
właściwość człowieka, uformowaną przez dotychczasowe
doświadczenie zyciowe. Lekarze, ekonomiści i pedagodzy yacze)

sk}ania]ą się do traklolyania jakości życta jako chwilowych a

więc bardzo ulotnych sŁanółv subiektywnych {odczuć emocjonalnych
albo uświadamianych ocen życta), które są ciągle modulowane, pod

wpływem oddziaŁywania na człowieka różnych czynników
zewnętrznych i wewnęŁrznych. W badaniach psychologicznych
dopuszcza się oba wlrmienione podej ścra. Z jednej strony mozna

odnaleźć w niej wie}e badań, które zajmują się przekładem tego
interdyscyplinarnego po;ęcia na fęzyk psychologii, traktując
jakość życta jako albo cechę psychiczną albo jako Łrwały
mechanizm psychologiczny, pomocny w regulacji zachowania
jednosŁki. Z druqiej strony prowadzi się wiele badań, które mają
na celu ust,alenie, w jakim stopniu pojawiająca się zmiana w zyciu
społecznlm ali:,o w zyciu biologicznirm ludzi, doprowadza do

korzystnych a}bo niekorzystnych zmian w zyciu psychicznym. W tym

przypadku jakość życta uznaje się za globalny wskaźnik
psychiczneqo stanu człowieka. Przypomina więc ;akość zycia
popularny !,j naukach medycznych wskaźnik wydolności
fizjo}ogiczne1 organizmu dzięki obu wskaźnikom wiemy. jaka



jest kondycja ftzyczna albo psychiczna człowieka i razie
potrzeby można przeprowadz:-ć odpowiednią ingerencję w zycie
pojedynczej osoby lub życle grupy ludzi, aby tę kondycję
poprawić.

Powodem napisania Łeqo - nieco przydługiego - wprowadzenia
do recenzji pracy doktorskiej mgr Jakuba Filipkowskiego jest
konieczność osadzenia jej vł całości badań psychologicznych
prowadzonvch nad jakością zyciar co z kc_Lei pozłvoli na lepsze
zrozumienie intencji badaitczych doktoranta aTaz rzetelną ocenę
poziomu reali zac)l tych intencj i. Mgr Jakub FiJ_ipkowski
sprowadza jakość życta do dwóch zmi_ennych: zadowolenia
isatysfakcji) z życta i zadowolenia (satysfakcji) z pracy. Kazdy
z tych konstruktólv traktowany jest jako dwumodalny stan
psychiczny, zawierający w sobie elementy poznawcze i
emocjonalne. Taki sposób rozumienia jakości życta i pracy
przypomina w duzym stopniu pojęcie posŁawy, traktowanej jako
stan gotowości do okreśJ-onego sposobu postępowania. Jeśli autor
pracy doktorskie j zqodztŁby się z zaproponoi,,ran},,Tn znaczeniem
nadanym przeze mnie jego zmiennym zaleznym, to uznaję jego
podejście teorelyczne za wyjątkowo trafne. Taki wybór powoduje
bowiem możliwość integrowania ze sobą wspomnianych na początku
recenz;i, dwóch podejść teoretycznych do badania jakości zycia.

Czytając pierwszy rozdztał pracy dokŁorskiej. poświęcony
analizie róznych sposobów rozumienia jakości życta, nie
znalazłem jednak odwołania do pojęcia postawy. Nie dziwi mnie to
specjalnie, poniewaz historycznie Tzecz biorąc, nikt z badaczy
zajmujących się tą problematyką nie korzystał z tej mozliwości.
A mgr Jakub Filipkowski jako solidny i rzetelny badacz postarał
się bardzo dokładnie zrekonstruować io wszysŁko, co zostało ylsż

napisane na temat jakości życta i poszedŁ \Ńyznaczonym przez nich
tropem. w kazdym razie rekonstrukcja pogiądów innych udała się
tu znakomicie. Jestem pod wrazeniem nie tylko wiedzy jaką
dysponu;e doktorant na ten temat, ale tez nad precyzyjnym jei
uporządkowaniem oraz omówieniem najwazniej szych kierunków



myślenia teoretycznego o jakości zycia. Jednak moze dlatego ca}y
t:cszdztaŁ pierwszy został napisany 1,Ą/ sposób nadmiernie ostrozny

nie zauważyŁem hr nim własnych prób pogłębienia znaczeń poj?ć,
jakimi posługują się różnt badacze tej problematyki. Doktoranl
bardziej skupiony jest na dobryn odtworzeniu wiedzy zastanej,
niz poszerzaniu jej o nowe i wazne kł,iestie teoretyczne. A jedną
z na)wazniejszych jesŁ właśnie to, od czego r:ozpacząłem pisanie
tej recenzji: czy jakość życta (albo dobrosŁan, aLb,o,

zadowolenie z życia, albo salysfakcja życiowa, albo poczucie
szczęścia) ;est trwałlrrn stanem umysłowym, czy tez jest chwilowym

subiektywn]m odczuciem (przezyciem) psychicznym. Szczęśliwie
potraktowanie zadowolenia z życla i pracy jako postawy (o ile
Łak to rozumie doktorant), stworzyło szansę na uwzględnienie obu

aspektów doświadczania siebie jako podmiotu, który względnie
trwale ustosunkowuje się do obiektów jakim jest własne zycie i
własna praca a jednocześnie moze zmieniać len slosunek w

zależnoŚci od poziomu wrażliwości na różne wydarzenia zachodzące
trakcie zycia. Ta zdolność do transformacji postawy jest urażna

w kontekście czasu w jakim doktoranŁ prowadził swoje badania
empiryczne po;awienie się pandemii. Do tej sprawy powrócę
jeszcze w dalszym ciąqu recenzji.

Rozdział pierwszy recenzowanego opracowania zawi_era takze
uzasadnienie do wprowadzenia do analizy dodatkowych zmiennych
psychologicznych. które zosŁały wyczerpująco scharakteryzowane
w kolejnych rozdziałach omawiane; pracy doktorskiej. Są Ło:
psychopatia, stosunek do gIobalizac)L, motywacja osiągnięć i
pręzność psychiczna. o kazdym z tych rozdztaŁów teoretycznych
mogę v,lypowiedzieĆ się w samych superlatywach. Przedstawiono ł\I

nich w sposób uporządkobrany wiedzę historyczną odnoszącą się do

stopniowego klarowania znaczenla kazdego z tych pojęć, a

następnie zaproponowano własne stanowisko l^i sposobie ich
rozumienia, 1/freszc]e przekonująco wykazano" jaka może i;yć rola
kazdego z nich w determinowaniu zadowolenia z życla i pracy.
Uzasadnienie tej determinacji jest trojakiego rodzaju: poprzez



odwołanie się do odpowiednich wyników badań empirycznych,
odwołanie do koncepcji teoretycznych, które odnoszą się do

wymienionych zmiennych zależnych aTaz do autorskich,
zdroł.rorozsądkowych przypuszczeń. Do tych rozdzl-aŁó,ł mam jedną
ale zasadniczą uwagę krytyczną - treści zawarte łv kazdym z nich
ąie zostały powiązane ze sobą. aznacza to, że kazda z

wyróznionych zmiennych zależnych, tworzy swó; ,,wła§ny świat
psycholoqlczny", który jest dcbrze konfrontowany ze zmiennymi

zaieznymi, ale w sumie autor pracy nie stworzyŁ jedneg,o spójnego
świata dla nlch wszystkich. Myślę sobie, że gdyby jednak zmienna
zalezna została wyraźnie dookreślona ;ako postawa, to w oparciu
o ogromną wiedzę na temat kształtowania się posŁaw, mozna bytoby
zintegrować ze sobą zmi_enne zależne, ca oczywiście pozwoliłoby
sŁworzyć własną teorię naukową, a nie tylko mode1 prog,nosiyczny.
Osobiście nie jestem zwolennikiem ograniczania się do opierania
badań tylko na tego typu modelach, sŁąd moze niój nadmierny
krytycyzm wobec wyborów metodologicznych doktoranta. Wlem

jednak, że nowoczesna psycholog,ia tworzona jest właśnie w taki
sposób i dlatego doskonale rozumiem wybór dokonany przez
doktoranta i jego promotorów. Tak czy inaczej najwazniejsze w

kazdym badaniu są hipotezy i od ich oryg,inalności, dobrego
uzasadnienia a takze ptecyz]i sformułowania zależy najbardziej
to, co nazywamy w nauce kontekstem odkrycia badawczego. Jak on

wygląda w wykonaniu mgr Jakuba Filipkowskiego?
Rozdział szósty zosŁał poświęcony tej kluczowej sprawie.

Jak pisze autor dokŁoratu, badania: ,,mają na celu odpowiedzieć
na pytanie, czy Lstnie;e zwtązek między psychopatią, negatywnym

doświadczaniem globalizac}a, prQżnością psychiczllą oTaz
moŁywacją osiągnięć, a satysfakclą z życia i pracy. t{ testowanym
modelu za qŁówną zmienną objaśniającą satysfakcję z życta i pracy
przyjmuję psychopatię. Motywacja osiągnięć i negatywne
doświadczanLe globalizacji Ło medialory, pręzność psychiczna
jest mediatorem lub, moderatorem mediacji" {s. B9} . Aby
ukierunkować badania empiryczne auLor sformułował pięć hipotez



głÓwnych, a niektóre z nich zostały dodatkowo uszczeqółowione w

postaci hipotez dodatkowych. Kazda z nich zosŁała w pracy dobrze
uzasadniona. Zgadzam się z doktorantem, że najciekawsze są
przewidywane w hipotezach zwtązkl między psychopatią a

zadowoleniem z życia i pracy. Ciekawe jesŁ też uzasadnienie dta
p.rzewidywanej roli moderatorów zwlązków. Z racli moich
prywatnych zainteresowań badawczych, zafrapował mnie problem

relacji między stosunkiem do qlobalizac1L a zadowolenia z życta
i pracy. 1 1{ te j sprałvie muszę się Łrochę posptzeczać z
dokŁorantem.

Otóż moim zdaniem status teoretyczny pojęcia ustosunkowania
do skutków globalizacJi jest inny od pozostałych zmiennych
zaleznych i w zwlązku z tym nie należy tego po;ęcia traktować
identycznie jak motywacli osiągnięć albo psychopatyczności.
Odwołując się do lewinowskieg,o pojęcia pola powiedziałbym, że
globalLzac]a jest polem psycholoq3-cznym, które utrudnia albo
ułatwia 1ednostkom realizację celów zyciowych. Natomiast
pozostałe zmienne zaleźne są właściwościami jednostki, kŁóre
wpływają na sposób sposlrzegania teg,o pola. W końcu te zŁożone
mechanizmy psychologiczne przekładalą się na odczuwaną
satysfakcję zyciową. Jednak pole g,lobalizacyjne jest znacznie
bardziej niezalezne od cech osobowościowych i znacznie bardziej
zalezne od własności obiektywnego systemu społecznego nazył,{anego

globalizac]ą. Większa zalezność oznacza w tym przypadku duzy
poziom wrażliwości na zmlany w oloczeniu społecznl,rn. Myślę , że
mój pogląd na całą sprawę, wpłynąłby znacznle na zmianę
interpretacji nieklórych wyników badań uzyskanych pTzez mgr

Jakuba Filipkowskiego.
Nie będę dalej konŁynuował tej polemiki, qd.yż moze mam zbyt

duze wymagania wobec kogoś, kto rozpoczyna dopiero karierę
naukową. Nie mniej chciałbym bardzo. aby niezaleznie od dobrze
napisaneqo dokŁoratu, lego autor pokusił się w przyszŁośct o
poddanie analizie swojego problemu w kontekście teorii pola
psychologicznego Kurta Lewina, a szczegó}nie skonfronŁował to



podejście z potraktowaniem satysfakcji zyciowej i satysfakcji z

pracy jako postawy wobec siebie i wobec własnego życta.
Powracając jednak do 1stoty mojej recenzji, chciażbym

wypowiedzteć się teraz na temat zastosowanej metody badawczej.
Ta spra\,va została moim zdaniem rozwiązana przez doktoranta
znakomicie. Nalbardziej cenię sobie wykorzystanle a}ternatywnych
sposobów zbierania danych (w sposób bezpośredni i pośredni,
internetowy) . W zasadzie ;esi to problem sarn l^l sobie. i on mógłby
być przedmiotem pracy doktorskiej. Dobór osób badanych takze
uznaję za trafny. Odnośnie zastosowanych narzędzi pomiarowych,
nie zgłaszam jakichkolwiek zasLrzeżeń- Moze tylko pewne

wątpliwości moze budzić sposób pomiaru zadowolenia z życta.
Wysoki wskaźnik rzetelności nie zawsze można uznać za pozytywną
jego własność. Chodzi mi o to, że w ten sposób zmniejszamy
wrazliwoŚĆ narzędzta na zachodzące zmiany w ustosunkowaniu się
człowieka wobec doświadczanych zmian w środowisku. Z kotei duza
odpornoŚĆ na zmiany, zabezptecza badanie przed takimi 1osowymi
wydarzeniami ]ak np. pandemia i to - moim zdaniem - uchroniło w
duzym stopniu wartość badań przeprowadzonych przez doktoranta w

tych ,,ctężkich czasach". Nie moqę Łez pominąć solidności z 1aką
została przeprowadzona statysŁyczna analiza uzyskanych wyników.
Imponuje mi ona, gdyż muszę przyznać samokrytycznie, ż€ sam nie
potrafiłbym wykonać Łej pracy na poziomie zrealtzowanym pTzez
doktoranta. Teraz nadszedł Już cza: na zadanie pytania o efekty
wysiłku badawczega, który zosŁał przedstawiony na stronach 105-
L49 recenzowanej pracy doktorskiej.

Nie będę oczywiście refelował wszystkich usŁaleń
cotyczących powiązań zachodzących między wszystkin,i zmiennymi
zaleznyni i niezaleznymi. Skupię się na kilku tylko sprawach,
które mają bardziej ogólny charakter. po pierwsze, dziwi mnie
stosunkowo niski poziom zadowolenia z życia badanych osób, a

takze duze zróznicowanie v*ynikóvr w Łlłn zakresie (odchylenie
standardowe ) . SWLS j est narzędziem dość często stosowanlł"n w

róznych badaniach i o ile pamiętam. średnie wyniki zwykle



przewyższaŁy nieznacznie średnią Łeoretyczną wyniku {wyznaczoną
przez granice minimalnego i maksymalnego mozliwego wyniku do

uzyskania). Moje dałvne pomiary jakości życta przy pomocy innych
narzędzi pomi 3a6*u"n równiez dawały podobne rezultaty.
Na}ezałoby więc zadać pytanie co mogło spowodować obnizenie
ządowolenia z życta?, czy pandemia moze mieć wpŁyw na powstanie

takiej róznicy? Nie poirafię udzielić odpowiedzi na te pytania,
tak samo jak nie wiemo dJ_aczego w Cość jednorodnej grupie
wystąpiły duże różnice w ocenie satysfakcji z życta i pracy.
Szkoda, że doktorant nie dokonał bardziej dokładnej
charakterystyki osób badanych średnie wteku, stażu pracy/
proporcje płci Ło zbyt mało, aby snuć pIzypuszczenla na temat

zróżntcowania 1^/ ustosunkowaniu się do wŁasnego życta osób

badanych. Po drugie, Cz:-wl mnie niewielka 1iczba prostych
zalezności między zmienn1,,rni zaleznlnni i niezaleznymi dla
satysfakcji z życta tylko Łrzy powiązania spośród 1B zmiennych

niezaleźnych Ło niewiele (dla satysfakcji z pracy jest )eszcze
qorze1). Na dodatek 35g wyjaśnionej wariancji Łakze moze

sugerować, że nie udało się uchwycić ,,silnych" czynników
osobowościowych. które mogłyby wprost determinować zadowolenie
z życta. Na szczęścte udało się doktorantowi ,,wyłuskać" dł.ła

wymiary psychopatii (rozhamowani_e i zuchwałość), jako istotne
predyktory satysfakcji zyciowej. To uznaję za bardzo wazne

ustalenie, poniewaz w ]_iŁeraturze Łaki kierunek myślenia o
determlnacji jakości życia podejmowany jest bardzo rzadko. a

wydaje się bardzo heurystyczfty. Po trzecie, mgr Jakub
F'ilipkowski wykorzyslując model mediacylny w analizie wyników

wykazaŁ, ż€ satysfakc1a z życia i pracy mają bardzo zróżntcowane

uwarunkowania. Ten efekt analizy statystycznej okazaŁ się zgodny

z przewidywaniami, określonlnni przez większość sformułowanych

hipotez. Nie to jest jednak dla mnie najwazniejsze. Wykazanie,

że zadowolenie z życta i pracy jest akreślane przez wiele
współdeterminu j ących j e czynników, pozwala traktoł,iać ten
rezultat badawczy j ako pośredni dowód na bardzie; ,,pŁynny"



charakter tego parametru psycholoqiczneqo, niż przylmuje to
autor pracy doktorskiej. Nawiązując do tego co napisałem we

wstępnej części recenzji, uznałblzm, że konstelacyjność
róznorodnych determinant poziomu zadowolenia z życia obniza
wiarygodność tezy, że jest to trwała własność psychologiczna
człowieka. Raczej nalezałoby ją - moim zdaniem rozumieć jako
mniej trwałą postawę, a ]eszcze 1epiej jako chwilowy stan
poczuciowy, kŁóry podlega dość łalwo różnym zmianom. PodkreśIam
jednak, że mó] wniosek jesŁ dość inŁuicyjny i nie ma on

bezpośredniego uzasadnienia w wynikach omawianych badań. Po

czwarte. zastanawiające jest d}a mnie stosunkowo słabe
powiązanie między oceną doświadczanych skutków globalizacj i a

zadowo}eniem z życia. Ponieważ zajmuje mnie osobiście ten
problem, odczułem zawód z powodu wykazania w badaniach, że ani
poczucie rozwoju ani poczucie wpływu nie odgrywa]ą istotnej roli
w kszlałlowaniu jakości życta, a jedynie poczucie bezpieczeństwa
wzmacnia związek między psychopaŁią i zaciowoleniem z życta. Moze
jest to efektem wieku osób badanych (osoby czLerdztestoletnie
przesLają Już uczestniczyć w autoeksploatacji), a moze pandemia

zneutralizowała negaŁywny odbiór zm:-an zyciowych wywołanych
g,lobalLzacJą ico sugeruje kilka badań nad reakcjami ludzi o

niskiej jakości życta na powstałą sytuację pandemiczną). A moze

powinienem zrewidować własne poglądy na temat zaqrożeń jakie
niesie globalizacja dla życla psychicznego. po piąte, chciałbym
zwróclć uwagę, iló uzyskane różnice między konstelacjami
czynników, które determinują zadowolenie z życta, jakie uzyskano
w badaniu bezpośrednim i internetowym. Mogą one sugerować, że d.o

pos}ugiwania się Internetem w badaniach - co jest caraz bardziej
popularne na}ezy podchodzić z dużą ostrożnością.

Ciekawych wyników w recenzowanym doktoracie jest oczywiście
duzo więcej. Mgr Jakub Filipkowski potrafił je wszystkie
przekonująco zinterpretować. Poniewaz moje poglądy na Łemat

posłuqiwanj_a się modelami predykŁył,rnynri nie są tak jednoznaczne,
j ak doktoranta, powsŁrz1,,nram się od bardzle j wnikliwego



komentarza Łej części pracy doktorskiej (robiŁem to suż
wcześniej w tej recenzji). Stwierdzę tylko. że ich omówienie
jest trafne z punktu widzenia przy)ętych zaŁożeń badawczych i ma

walory heurysŁyczne. Uwagi metodologiczne sformułowane na

zakończenie ostatniego rozdztaŁu, świadczą o duzej dojrzałości
bądawczej dokloranta.

Podsumowu]ąc powyzsze omówienie pracy doktorskiej mg"r

Jakuba Filipkowskiego stwierdzam, że,. a) podjęty problem

badawczy należy uznać za trudny. b) mimo tego doktorant potrafił
go dobrze doprecyzować w postaci kilku, ;asno sformułowanych
pytań badawczych, c) na podstawie analizy odpowiedniej
Iiteratury przekonująco uzasadni} kilka ciekawych hipotez
badawczych, d} zosŁały one poprawnie zweryfiko\ĄIane empirycznie,
e) na podkreślenie zasłuquje bardzo solidnie wykonana analiza
statystyczna wyników badań, która pozwoliła na odkrycie kilku
ciekawych zalezności między wyróznionymi zmiennymi, f) bardzo
ważną częścią badań by}o powtórzenie ich iil tzw. konwenc j 1

informaŁycznej * dzięki podwójnemu badaniu tego samego problemu,
pewne wyniki można traktować jako bardzo wiarygodne. a co do

innych nalezy podchodzić z większą ostroznością, q) cała praca
ma logiczną konstrukcję i zosLaŁa napisana },/ zrozumtaŁy sposób,
h) podkreślam soIidność autora włozoną w opracowanie całego
dokŁoratu - sposób prezent-acji wyników badań (rysunki i tabele),
zaŁączntkt i opracowanie bibliografii. Ogólnie oceniam pracę
doktorską m9r Jakuba Filipkowskiego jako ponadprzeciętną. W

związku z tym, nie tylko wnioskuję o dopuszczenLe wyże1

wymienionego doktoranta do publicznej obrony doktoratu, ale tez
zqŁaszam wniosek o wyróznienie przedsŁawionego mi opracowania

,,Zmienne osobowościowe, motywacyjne i doświadczanie g}obal izacli
jako korelaty satysfakcji z życta i pracy".

-
Puszczykówko, a4-L1-2a22 prof. dr hab. Stani ^1 ^-- l/^,-

5 -L ,:1W I\'.' \n/ k


