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Informacje wstępne o rozprawie oraz ocena formalna
Recenzowana rozprawa doktorska mgr Oliwii Maciantowicz poświęcona jest związkom
między narcyzmem i gniewem oraz roli jaką w tej relacji pełni cecha neurotyczności. Kluczowe
znaczenie dla tej pracy ma, podkreślane we współczesnej literaturze dotyczącej narcyzmu,
odróżnienie jego dwóch typów, mianowicie narcyzmu wrażliwego oraz wielkościowego. Praca
jest raportem z serii siedmiu badań empirycznych, których celem jest odpowiedź na trzy
główne pytania badawcze. Pierwsze z nich „(…) dotyczy różnic między narcyzmem
wielkościowym i narcyzmem wrażliwym w powiązaniu z gniewem jako cechą i gniewem jako
stanem” (s. 37). „Drugie pytanie badawcze dotyczy tego jak narcyzm wrażliwy i wielkościowy
łączą się z negatywną emocjonalnością, tj. cechą neurotyczności oraz ogólnym nastrojem” (s.
37). Natomiast trzecie, określone przez Doktorantkę jako najważniejsze pytanie „(…) dotyczy
tego jaka jest rola neurotyczności w relacji obu cech narcystycznych z gniewem” (s. 37; 112).
Tekst rozprawy zajmuje 135 stron znormalizowanego maszynopisu, a kolejne 24 strony
zajmuje spis literatury cytowanej (186 pozycji bibliograficznych). Praca składa się z trzech
głównych rozdziałów: (1) Wprowadzenie, (2) Badania własne, oraz (3) Dyskusja ogólna,
poprzedzonych streszczeniem w języku polskim i angielskim. W tekście pracy zamieszczono 30
tabel oraz pięć rysunków. Praca ma klasyczną strukturę raportu z badań empirycznych,
przygotowanego według obowiązujących w psychologii standardów APA.
Analizując strukturę rozdziałów można zastanowić się czy nie byłoby dobrym
pomysłem podzielenie stosunkowo długiego rozdziału drugiego na dwa równorzędne
rozdziały, stosując klucz metodologiczny. Jeden z rozdziałów mógłby być poświęcony
badaniom korelacyjnym a drugi eksperymentalnym, z dodaniem krótkich elementów
wywodu, wskazujących na różnice między tymi dwoma podejściami i korzyści z zastosowania
każdego z nich w opisywanym projekcie. Pozwoliłoby to zmniejszyć dysproporcje w objętości
rozdziałów a przede wszystkim jeszcze wyraźniej zaakcentować jedną z mocnych stron tej
pracy, jaką jest zastosowanie zróżnicowanych modeli badania. Należy jednak podkreślić, że
rozwiązanie, w którym wszystkie siedem badań zostało opisanych w jednym dużym rozdziale
jest bez wątpienia poprawne i zgodne z logiką standardów APA.
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W pracy znalazłem trochę błędów językowych i edycyjnych. Poza tym w przypadku
kilkunastu pozycji w spisie literatury cytowanej nie zachowano standardu APA, zgodnie z
którym tytuł czasopisma zapisuje się tak jak nazwy własne, czyli z dużych liter. Są to jednak
stosunkowo drobne niedociągnięcia i całościowo pozytywnie oceniam formalną stronę pracy,
uwzględniając w tym stosowanie standardów APA. Tekst napisany jest językiem klarownym i
zrozumiałym, a kolejne elementy wywodu tworzą logiczną całość.
Ocena merytoryczna
Analizując merytoryczną stronę recenzowanej rozprawy doktorskiej zacznę od tych
aspektów, które oceniam jako zdecydowanie mocne strony pracy.
1. Kontekst teoretyczny narcyzmu i osadzenie w literaturze przedmiotu
Praca osadzona jest w szerokiej literaturze przedmiotu i Doktorantka wykazała dobrą
znajomość problematyki zarówno narcyzmu jak i gniewu (złości). Co ważne, współczesne
modele narcyzmu nie tylko zostały kompetentnie przedstawione w pierwszym rozdziale pracy,
ale stanowią ważny punkt odniesienia w kolejnych dwóch rozdziałach, jako kontekst dla badań
własnych oraz interpretacji uzyskanych w tych badaniach rezultatów.
2. Metodologicznie zróżnicowany i konsekwentnie zrealizowany plan badawczy
Recenzowana praca jest raportem z przeprowadzonych przez Doktorantkę aż siedmiu
badań empirycznych, w których przebadano łącznie prawie 1100 osób, pochodzących
dodatkowo z różnych grup wiekowych. Badania od 1 do 5 miały charakter korelacyjny.
Testowały one podobne hipotezy, ale kolejne badania weryfikowały replikowalność
uzyskiwanych efektów w poszerzanych i modyfikowanych schematach badawczych. W
badaniu drugim uwzględniono liczniejszą niż w wyjściowym, pierwszym badaniu próbę osób
badanych a także rozszerzono paletę zmiennych zależnych po stronie gniewu, dodając skale
ekspresji i kontroli. Zależności ujawnione w dwóch pierwszych badaniach na grupie osób
dorosłych, sprawdzono w kolejnym trzecim badaniu na grupie adolescentów. Z kolei badanie
czwarte, w kontraście do trzech pierwszych (gdzie gniew ujmowano w kategoriach względnie
trwałych cech) koncentruje się na zmiennych stanach gniewu oraz ogólnego nastroju. Wątek
ten kontynuowany jest w badaniu piątym, które zachowując swój korelacyjny charakter
uwzględnia aspekt dynamiczny, poprzez zastosowanie dwukrotnego pomiaru zmiennych
emocjonalnych. Całości dopełniają dwa ostatnie badania, które mają charakter
eksperymentalny, a w których zastosowano odmienne procedury manipulacji gniewem.
Wszystkie badania były skoncentrowane na wspólnych pytaniach badawczych
zdefiniowanych na początku pracy. Efektów uzyskiwanych w jednym badaniu nie traktowano
jako ostatecznych rozstrzygnięć, ale poddawano je próbom replikacji na innych grupach i z
zastosowaniem innych narzędzi pomiaru. Można więc powiedzieć, że opisana w recenzowanej
rozprawie seria badań stanowi doskonały przykład tzw. systematycznie modyfikowanych
autoreplikacji (Wojciszke, 2004)1. W czasach kryzysu replikowalności efektów uzyskiwanych w
badaniach psychologicznych oraz swoistej pogoni za publikowaniem wyników nowych, które
jeszcze przez nikogo nie były opisane, podejście zastosowane w niniejszej pracy jest
szczególnie wartościowe i zdecydowanie zasługuje na docenienie. Tym bardziej, że
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Wojciszke, B. (2004). Systematycznie Modyfikowane Autoreplikacje: logika programu badań empirycznych w
psychologii. W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów (s. 44–68). Warszawa:
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zastosowana strategia metodologiczna doprowadziła do merytorycznie ważnych wyników,
wzbogacając wiedzę psychologiczną, dotyczącą problematyki narcyzmu (por. pkt 4).
3. Indywidualnie prowadzone badania korelacyjne
Na podkreślenie i docenienie zasługuje również pewien szczegół procedury badań.
Prawie wszystkie badania zostały przeprowadzone w sposób indywidualny, w cichym
laboratorium, w obecności badacza. Jedynym wyjątkiem jest badanie trzecie, które
prowadzono w grupach kilkunastoosobowych, co jest zrozumiałe z uwagi na fakt, że badano
młodzież szkolną. O ile indywidualna procedura badań jest naturalna i często konieczna w
przypadku badań eksperymentalnych (tu: badania 6 i 7), o tyle nie jest już tak oczywista w
kwestionariuszowych badaniach korelacyjnych. Doktorantka jednak i w tym przypadku
zastosowała procedurę indywidualną. Było to zapewne dużo bardziej czaso- i pracochłonne
niż inne strategie, które można było tu zastosować (np. badania grupowe lub ekstensywne
rozdawanie kwestionariuszy i odbieranie ich po pewnym czasie). Można jednak oczekiwać, że
wysiłek włożony w takie przeprowadzenie badań wpłynął korzystnie tak na rzetelność
zebranych danych jak i etyczną warstwę projektu (np. dbałość o komfort osób badanych).
4. Charakterystyka dwóch form narcyzmu w kontekście gniewu i neurotyczności
Kontynuując wątek, którego warstwę metodologiczną opisałem powyżej, uważam, że
niezaprzeczalną wartością recenzowanej pracy jest uzyskanie i opisanie wyników, które
układają się w spójny i względnie powtarzalny wzór relacji między narcyzmem wrażliwym,
narcyzmem wielkościowym, gniewem i neurotycznością. Powtarzalność głównych efektów,
które replikowano w badaniach prowadzonych na różnych grupach i z zastosowaniem różnych
narzędzi badawczych, jest ważnym argumentem na rzecz ich rzetelności. Wyniki te pozwalają
opisać istotne różnice między narcyzmem wrażliwym i wielkościowym, co jest ważnym
wkładem do psychologii, mając na uwadze fakt, że rozróżnienie to staje się kluczowym
elementem współczesnych konceptualizacji narcyzmu.
Różnice między tymi dwoma typami narcyzmu zostały szczególnie ciekawie opisane w
ogólnej dyskusji, podsumowującej wszystkie badania. Szczególnie interesujące jest w mojej
ocenie odwołanie do klasycznych teorii Kohuta i Kernberga (s. 126–129) oraz interpretacja,
zgodnie z którą narcyzm wielkościowy bliższy jest konceptualizacji zaproponowanej przez
Kernberga, natomiast narcyzm wrażliwy – teorii Kohuta. Jasne jest przy tym dla mnie, że
Doktorantka nie proponuje powrotu do starych teorii, ale w ciekawy sposób wykorzystuje
wyniki przeprowadzonych przez siebie badań (oraz rezultaty prac innych badaczy) do
wyjaśnienia niespójności między pismami klasyków. Przyjmując taką perspektywę można
postulować, że niespójności te mają charakter przynajmniej częściowo pozorny, gdyż dotyczą
dwóch odmiennych form narcyzmu, które nie były przez psychoanalizę różnicowane. Jeśli taką
propozycję można będzie uznać za trafną, to jest to właśnie to o co chodzi w nauce – opis i
wyjaśnienie zjawisk, które znane są w obserwacji od dawna, ale nie były wystarczająco dobrze
rozumiane.
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Oprócz opisanych do tej pory mocnych stron recenzowana rozprawa doktorska
zawiera również pewne elementy, które oceniam bardziej krytycznie lub, które budzą pewne
wątpliwości albo prowokują do polemiki. Przedstawię je teraz w kolejnych punktach.
1. Uzasadnienie teoretyczne dla proponowanych modeli mediacyjnych
Najbardziej problematyczna kwestia wiąże się według mnie z opisanymi w pracy
analizami mediacyjnymi. Tak jak wspomniano wcześniej, jedno z trzech głównych pytań na
które praca próbuje odpowiedzieć „(…) dotyczy tego jaka jest rola neurotyczności w relacji obu
cech narcystycznych z gniewem” (s. 37). W odniesieniu do narcyzmu wrażliwego Doktorantka
postuluje, że neurotyczność jest mediatorem relacji między narcyzmem i gniewem. Hipoteza
ta jest następnie poddawana empirycznej weryfikacji w pierwszych pięciu badaniach.
Zastosowana w tym celu procedura PROCESS (Hayes, 2012) w niemal każdym przypadku daje
rezultaty (parametry statystyczne), które sugerują występowanie postulowanego efektu
mediacyjnego i tak też są interpretowane przez Doktorantkę.
Jednak samo statystyczne (matematyczne) potwierdzenie modelu mediacyjnego nie
uprawnia do wnioskowania o mediacji, szczególnie jeśli dane pochodzą z badania
korelacyjnego, bazującego na jednokrotnym pomiarze. Kluczowe jest tu dobre uzasadnienie
teoretyczne, a tego w moim przekonaniu zabrakło. Formułując hipotezę o mediującej roli
neurotyczności Doktorantka pisze m.in., że „(…) neurotyczność może być ważnym podłożem
dla cechy gniewu” (s. 35) lub też, że „można zastanawiać się (…) na ile gniew w narcyzmie
wrażliwym napędzany jest neurotycznością” (s. 36). Są to jednak sformułowania niejasne i
nieprecyzyjne. Inne elementy tej części wywodu w rozdziale 1 również nie dostarczają
przekonujących argumentów teoretycznych (ani empirycznych) na rzecz postulowanego
modelu mediacyjnego.
Nie jest to jednak jedynie problem konstrukcji tekstu, gdyż argumenty takie w mojej
ocenie bardzo trudno byłoby znaleźć. Proponuje się tu bowiem model, w którym
neurotyczność ma występować w roli mediatora, co w mojej ocenie jest sprzeczne z
podstawowym sensem teoretycznym tej cechy osobowości, która zgodnie z klasycznym
ujęciem jest traktowana jako względnie trwała i w dużym stopniu wrodzona cecha
temperamentalna. Trudno wyobrazić sobie mechanizm, zgodnie z którym narcyzm miałby
wpływać na tak rozumianą neurotyczność (która dalej miałaby warunkować gniew).
Należy tu podkreślić, że Doktorantka jest świadoma, że przeprowadzone przez nią
badania nie uprawniają do rozumowania przyczyno-skutkowego, o czym kompetentnie pisze
m.in. w dyskusji ogólnej (s. 131). Nigdzie też wprost nie formułuje wniosków o charakterze
przyczyno-skutkowym. Jednak konstruowanie i testowanie modeli mediacyjnych implikuje
myślenie w kategoriach dynamicznych procesów przyczyna-skutek. Nawet jeśli mamy
świadomość, że przeprowadzone badanie nie wystarczy by tego typu procesy ostatecznie
udowodnić, to ich wystąpienie musi być przynajmniej potencjalnie możliwe, w tym sensie, że
jest uzasadnione mocną teorią. Uważam, że w przypadku testowanych w tej pracy mediacji
brakuje tego typu uzasadnienia. Jednocześnie wydaje się, że bazując na tym samym katalogu
zmiennych można zbudować co najmniej dwa modele alternatywne.
Pierwszy z nich miałby również charakter mediacyjny, ale porządek predyktormediator byłby tu odwrócony. Zgodnie z takim modelem postulowalibyśmy, że narcyzm
wrażliwy jest mediatorem związku między neurotycznością a gniewem. Zdaję sobie oczywiście
sprawę, że taka hipoteza byłaby odpowiedzią na nieco inne pytanie niż to, jakie zostało
postawione w pracy. Nie byłaby to jednak hipoteza odległa od rozumowania, jakie przewija
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się w tekście rozprawy. Doktorantka pisze bowiem między innymi, że „neurotyczność jest
czynnikiem wyższego rzędu, odzwierciedlającym tendencję do negatywnych doświadczeń w
wielu obszarach funkcjonowania emocjonalnego” (s. 36). Podobnie w innym miejscu pisze, że
neurotyczność „(…) jest jedną z podstawowych cech osobowości, a tym samym wydaje się
bardziej bazowa niż narcyzm” (s. 115) [podkreślenia moje: WB]. Wydaje się więc, że
Doktorantka sama traktuje narcyzm jako hipotetyczny mediator związków między
neurotycznością a gniewem (model który potencjalnie mógłby być uzasadniony teoretycznie),
choć testuje model odwrotny (który trudno jest teoretycznie uzasadnić).
Można jednak sformułować jeszcze inną interpretację związków w ramach
analizowanego pakietu zmiennych, która w ogóle nie odwołuje się do mediacji. Być może
związek między narcyzmem wrażliwym a gniewem jest związkiem pozornym, który jest
obserwowany w badaniach tylko dlatego, że obie te zmienne są zakorzenione w bardziej
podstawowej cesze neurotyczności. Neurotyczność warunkowałaby tu zarówno narcyzm jak i
gniew, między którymi nie byłoby żadnego prawdziwego związku. Tak radykalna interpretacja
prawdopodobnie nie jest trafna przynajmniej w odniesieniu do części zebranych danych.
Wydaje się jednak, że warto mieć ją na uwadze jako jedno z możliwych wyjaśnień. Problem
korelacji pozornych występuje bowiem często tam, gdzie wstępne analizy regresji sugerują
możliwość mediacji, choć trudno dla niej znaleźć uzasadnienie teoretyczne. Interpretacja
odwołująca się do efektu korelacji pozornej może oczywiście wydawać się dużo mniej
atrakcyjna niż interpretacja odwołująca się do mediacji. Jeśli jednak okazałaby się trafna (lub
choćby częściowo trafna), to jej wartość poznawcza jest również niebagatelna, bo prowadzi
do uproszczenia modelu, a modele prostsze są co do zasady lepsze od modeli nadmiernie
złożonych.
2. Wątpliwości dotyczące analiz supresji
W odniesieniu do narcyzmu wielkościowego postulowano, że neurotyczność jest
supresorem relacji między narcyzmem i gniewem. Co prawda teoretyczny sens supresji jest
inny niż w przypadku mediacji, to jednak obydwa zjawiska odwołują się do podobnego modelu
statystycznego. Jednym z elementów, których spodziewamy się w takim modelu jest
występowanie istotnej statystycznie relacji między predyktorem i zmienną która ma pełnić
funkcję tzw. supresora (analogicznie jak w przypadku modelu mediacji; por. Cichocka,
Bilewicz, 2010)2.
W analizowanym układzie zmiennych byłaby to relacja między narcyzmem
wielkościowym i neurotycznością. Przyglądając się tej relacji w opisanych w pracy badaniach
można jednak zauważyć, że w zdecydowanej większości przypadków związek narcyzmu
wielkościowego i neurotyczności jest nieistotny statystycznie. Jedynym wyjątkiem jest
badanie trzecie, w którym wystąpił słaby związek ujemny. Mimo to, przynajmniej w części
przypadków, uzyskano wyniki, które interpretowane są w kategoriach supresji. Rodzi to
pytanie o wyjaśnienie tego efektu. W jaki sposób jest on możliwy, skoro zasadniczo nie ma
związku między narcyzmem wielkościowym i neurotycznością?
Nie stawiam tu jednoznacznej tezy, ale sugeruję, że kwestia ta wydaje się mniej pewna
niż zostało to przedstawione w pracy. Jeśli przyjąć interpretację w kategoriach supresji, to
potrzebne jest dokładniejsze przedyskutowanie uzyskanych wyników. Nieuprawnione jest
między innymi sformułowanie zawarte w dyskusji ogólnej, gdzie Autorka pisze: „Wydaje się,
2

Cichocka, A., Bilewicz, M. (2010). Co kryje się w nieistotnych efektach statystycznych? Możliwość zastosowania
analizy supresji w psychologii społecznej. Psychologia Społeczna, 5, 191–198.
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że niska neurotyczność obserwowana u narcyzów wielkościowych hamuje tendencję do
notorycznie doświadczanego gniewu” (s. 117). Otóż, w świetle uzyskanych wyników nie można
powiedzieć, że „u narcyzów wielkościowych” obserwowana jest niska neurotyczność, a
mówiąc precyzyjniej, można to powiedzieć jedynie w przypadku zbadanych adolescentów
(badanie 3), a i tu efekt jest dość słaby. W zdecydowanej większości grup nie ma związku
między tymi dwoma wymiarami, co oznacza, że wśród osób z wysokim poziomem narcyzmu
wielkościowego możemy spodziewać się nie tylko niskiego, ale także przeciętnego i wysokiego
poziomu narcyzmu. Grupa osób narcystycznych wielkościowo jest prawdopodobnie
zróżnicowana jeśli chodzi o poziom neurotyczności.
W tym kontekście wydaje się, że analizując związki między narcyzmem wielkościowym,
neurotycznością i gniewem warto rozważyć testowanie alternatywnego modelu, który
odwołuje się nie do supresji ale do efektu moderacyjnego. W modelu tym neurotyczność
byłaby moderatorem związku między narcyzmem wielkościowym a gniewem. Ogólne i stałe
cechy osobowości takie jak neurotyczność są zwykle niezłymi kandydatami do pełnienia
funkcji moderatora (znacznie bardziej niż mediatora), zwłaszcza jeśli nie korelują z głównym
predyktorem.
3. Uzasadnienie dla badania z powtórzonym pomiarem
Trzecia kwestia dotyczy badania piątego (częściowo również czwartego), które wydaje
się potencjalnie bardzo ciekawe i cenne poznawczo, ale które budzi też pewne wątpliwości.
Badanie to niejako zamyka serię pięciu badań korelacyjnych, ale w odróżnieniu od pierwszych
czterech badań, które bazowały na jednokrotnym pomiarze, przeprowadzono tu dwukrotny
pomiar. W odróżnieniu od badań 1–3, a podobnie jak w badaniu 4, zmienne zależne zostały
ujęte nie w kategoriach względnie trwałych cech, ale jako zmienne stany emocjonalne i
nastrój. Takie podejście do pomiaru jest jak najbardziej adekwatne do schematu, w którym
zmienna zależna jest mierzona dwukrotnie w niedługim odstępie czasu. Schemat
powtórzonego pomiaru jest też co do zasady cenny poznawczo, bo ma w sobie potencjał
badania nie tylko stanu zarejestrowanego w danym punkcie czasu, ale także procesu lub
przynajmniej jego fragmentu.
W tym ogólnym sensie badanie to wydaje się bardzo ciekawe. Zabrakło tu jednak
precyzyjnego uzasadnienia teoretycznego dla zabiegu polegającego na dwukrotnym pomiarze
stanu gniewu i nastroju. Użyte przez Doktorantkę sformułowanie, że zrobiono to „aby
dokładniej prześledzić zależności uzyskane w badaniu 4” (s. 79) jest bardzo ogólnikowe. Tym
bardziej, że również w przypadku wspomnianego badania 4 nie sformułowano jasnego
uzasadnienia dla badania stanu gniewu i nastroju. Autorka ogranicza się do ogólnych
sformułowań, że jest to dodatkowy aspekt w stosunku do badanego wcześniej gniewu
rozumianego jako cecha. Dla przykładu, pisze m.in., że „interesujące jest na ile narcyzm
wrażliwy, który koreluje silnie z cechą gniewu, wiąże się również z codziennym doświadczeniem
stanu gniewu” (s. 68). Niewątpliwie jest to ciekawe pytanie, ale z wywodu tego nie wynika, co
takie badanie wnosi do teoretycznej wiedzy na temat badanych zjawisk – zwłaszcza jeśli nic
nie wiadomo o kontekście sytuacyjnym pomiaru stanów emocjonalnych. Zarówno w badaniu
czwartym jak i piątym mierzono stany emocjonalne nie mając żadnej wiedzy o ich
uwarunkowaniach ani tym bardziej wpływu na ich nasilenie. To oczywiście nie dyskwalifikuje
tych badań, ale wydaje się, że ogranicza możliwości interpretacji uzyskanych wyników.
W tym kontekście szczególnie niejasny jest teoretyczny sens zmiennych, które w
badaniu piątym były obliczane jako wartości zagregowane z dwóch pomiarów stanu gniewu i
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nastroju (por. s. 80, Tabela 17, zmienne 12–15). O czym informuje uśrednienie pomiaru 1 i 2?
Czy jest to jakiś wskaźnik cechy emocji, podobnie jak w badaniach 1–3, ale mierzony w sposób
nieco bardziej dynamiczny?
Również sposób przeprowadzenia analiz w tym badaniu zostawia pewien niedosyt, czy
wręcz rozczarowuje. Zastosowana strategia analityczna właściwie nie wykorzystuje potencjału
jaki wiąże się z powtórzonym pomiarem. Wydaje się, że najbardziej pożądanym byłoby tu
zastosowanie modelowania latentnych krzywych rozwojowych. Zdaję sobie jednak sprawę, że
charakter zebranych danych na to nie pozwalał, gdyż przyjmuje się, że analiza taka wymaga co
najmniej trzech pomiarów (por. Byrne, 2010, s. 305)3. Trudno wymagać tak rozbudowanego
schematu badania, w sytuacji kiedy stanowi ono element projektu, który i bez tego wymagał
ogromnego nakładu pracy.
4. Inne drobniejsze uwagi


Hipotezy badawcze, zwłaszcza w przypadku badań korelacyjnych, powinny być
formułowane w czasie teraźniejszym a nie przyszłym. Odnoszą się one bowiem do
zależności i efektów, które występują (lub nie występują) niezależnie od badania i nie
oczekujemy, że pojawią się dopiero w efekcie jego przeprowadzenia.



Cecha gniewu była badana za pomocą dwóch narzędzi: (1) Kwestionariusz Agresji Bussa i
Perry’ego oraz (2) Kwestionariusz STAXI-2 Spielbergera. Autorka nie podaje jednak
informacji na temat ewentualnych różnic między mierzonymi przez nie zmiennymi.
Tymczasem wzór wyników dla tych dwóch narzędzi jest nieco inny, co właściwie nigdzie
nie zostało zinterpretowane ani skomentowane.



We wprowadzeniu do badania 3 pojawia się zapowiedź, że badanie to „pozwoli określić
punkt w rozwoju kiedy te wzorce [chodzi o wzorce relacji między narcyzmem,
neurotycznością i gniewem] mogą zacząć być obserwowalne” (s. 61; podkreślenie moje:
WB). W jaki sposób badanie to może określić punkt w rozwoju, skoro bierze w nim udział
grupa nastolatków w wąskim przedziale wiekowym 15-17 lat? Ten niewątpliwie ciekawie
sformułowany cel wymagałby badania dużo szerszej wiekowo populacji lub też, w sytuacji
idealnej, wieloletniego badania podłużnego. Niespełnienie tego postulatu nie jest
oczywiście żadnym zarzutem dla ocenianej pracy, która i bez tego bazuje na bardzo
rozbudowanym projekcie.



Niezbyt dobrym pomysłem wydaje się zastosowanie w badaniu 6 kwestionariusza TIPI jako
narzędzia do pomiaru neurotyczności. Neurotyczność jest w całym projekcie jedną z
kluczowych zmiennych, a pomiar za pomocą TIPI jest obciążony sporym ryzykiem niskiej
rzetelności. Zastosowanie tego krótkiego narzędzia wytłumaczono chęcią skrócenia
procedury, ale wydaje się, że zabieg ten nie był opłacalny. Uzyskano nieznaczne skrócenie
procedury, ale ceną za to była rzetelność pomiaru neurotyczności, która okazało się niska
w grupie kontrolnej, a w grupie eksperymentalnej wręcz dramatycznie niska (α = 0,20, por.
Tabela 21, s. 91). Poddaje to w wątpliwość sens uzyskanych w tym badaniu wyników
dotyczących związków neurotyczności z pozostałymi zmiennymi, czego Autorka nie
skomentowała (choć zapewne kwestia ta została zauważona, bo w kolejnym badaniu
wrócono do stosowanej wcześniej metody IPIP-50, dającej bardziej rzetelny pomiar).

3

Byrne, B. (2010). Structural equation modeling with AMOS. Basic concepts, applications, and programming. New
York: Routledge.

7

