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Recenzja pracy doktorskiej Katarzyny Wojtkowskiej „Emocjonalne podłoże zachowań 

kontrproduktywnych i obywatelskich w miejscu pracy – identyfikacja źródeł podmiotowych i 

organizacyjnych” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Czarnoty - Bojarskiej, 

na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Recenzowana praca doktorska jest starannie przygotowanym, obszernym opracowaniem, w 

którym mgr Katarzyna Wojtkowska podjęła próbę wyjaśnienia, w jaki sposób czynniki 

podmiotowe i organizacyjne wpływają na ujawnienie zachowań obywatelskich i 

kontrproduktywnych w organizacji. Mgr Katarzyna Wojtkowska postanowiła sobie cztery 

pytania badawcze: 

1. Czy oba typy zachowań dowolnych wykazują takie same zależności z badanymi 

umiejętnościami oraz postrzeganym wsparciem organizacyjnym?  

2. Czy umiejętności oraz postrzegane wsparcie organizacyjne wpływają bezpośrednio na 

ujawnianie zachowań dobrowolnych u pracowników oraz pośrednio – poprzez 

odczuwane emocje w miejscu pracy? 

3. Czy zależności stwierdzane pomiędzy odczuwanymi stanami afektywnymi a 

przejawianiem zachowań dobrowolnych są takie same, czy różne, w zależności od 

stosowanej procedury badania? 

4. Czy oddziaływania treningowe, rozwijające umiejętności zarządzania emocjami, będzie 

wpływać na odczuwane stany afektywne w miejscu pracy, a poprzez to, na zachowania 

dobrowolne? 

 

Ocena rozprawy doktorskiej 

Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Wojtkowskiej składa się z wprowadzenia 

teoretycznego oraz dwóch serii badań. Poniżej omówię każdą z części pracy, wskazując słabe 

i silne strony.  

Teoretyczny kontekst badań 

W relatywnie obszernym wprowadzaniu teoretycznym mgr Katarzyna Wojtkowska omówiła 

wszystkie zmienne, które następne wykorzystała w swoim modelu badawczym. Tą część 

rozprawy oceniam pozytywnie, gdyż:  
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1. Doktorantka korzysta z szerokiego wyboru literatury, zarówno światowej jak i polskiej, 

którą potrafi odpowiednio zestawić i zinterpretować. 

2. Złożone problemy teoretyczne zostały przedstawione w sposób ustrukturalizowany i 

przystępny.  

3. Nie mam wątpliwości, że Doktorantka posiada dużą wiedzę teoretyczną na tematy 

kluczowe dla przygotowanej rozprawy doktorskiej.  

4. Doktorantka szczególnie wyczerpująco przedstawiła zachowania dobrowolne w 

organizacji. Z mojego punktu widzenia wyjątkowo interesująca jest część dotycząca 

konsekwencji zachowań obywatelskich. 

 

Jako pewne mankamenty postrzegam: 

1. Brak głębszego odniesienia się w części 5 (Warsztat umiejętności psychospołecznych) 

do literatury poświęconej różnego typu pozytywnym interwencjom z perspektywy 

regulacji emocji. Trening zastosowany w drugiej serii badań dotyczył przecież 

specyficznie emocji. Zabrakło mi na przykład odwołania do artykułu Jordi Quoidbacha 

i in. 2015 (Positive intervention: An emotional regulation perspective), bądź Nelis i in. 

2009 (Increasing emotional inteligence: (How) it is possible?), albo wykorzystania 

krótkiego przeglądu literatury przygotowanego przez Bryana Denny z początku 2020 

roku (Getting better over time: A framework for examining the impact of emotion 

regulation training). Mogła też specyficznie odnieść się do wielu badań opisujących 

tego typu interwencje, np. Edelman, van Knippenberg, 2017. 

2. Autorka w części dotyczącej zachowań odwetowych nie doceniła prac Geralda 

Greenberga, Autorka wspomina jedną z jego prac – z 1990 roku jako uzasadnienie dla 

modelu zachowań odwetowych Skarlickiego i Folgera. Jednak to raczej Skarlicki i 

Folger w artykule z 1997 korzystają z prac Greenberga. W swoim artykule cytują aż 

cztery różne jego prace. Problem z uwzględnieniem kolejności publikowania mamy 

ponownie w przypadku modelu zachowań odwetowych opisanego przez Skarlickiego i 

Folgera (1997). W sposób oczywisty nie mogą oni, jak twierdzi Doktorantka 

nawiązywać do koncepcji Siegrista i współpracowników opublikowanej w 2004 roku.  

 

Ocena części empirycznej 

Część empiryczna składa się z dwóch obszernych rozdziałów. Rozdziały 7 i 8 zawierają 

opis kontekstu teoretycznego oraz analizę wyników uzyskanych w dwóch seriach badań. 

Pierwsza seria badań obejmuje: 
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- krótki opis polskiej adaptacji narzędzia do pomiaru postrzeganego wsparcia 

organizacyjnego (SPOS). Doktorantka nawiązuje do opublikowanego już przez siebie artykułu 

(Wojtkowska, Andersz, i Czarnota-Bojarska, 2016). 

- badanie poprzeczne wykonane na próbie 208 pracowników, 

- badanie dzienniczkowe wykonane na 68 pracownikach. 

 

Do zalet tej części rozprawy doktorskiej zaliczam; 

1. Wykorzystanie zróżnicowanych metod testowania zaproponowanego modelu 

badawczego. Za szczególnie cenne uważam zastosowanie metody dzienniczkowej. 

2. Przygotowanie ciekawej analizy porównawczej zastosowania badań dzienniczkowych 

i poprzecznych w kontekście badań organizacyjnych. 

3. Wykorzystanie do badań trójczynnikowej miary afektu. 

4. Porównanie wyników badań osiągniętych w badaniu poprzecznym oraz w badaniach 

dzienniczkowych. 

5. Złożoność przeprowadzonych analiz. Do analiz mediacyjnych zastosowano metody 

bootstrapowe, natomiast w badaniach dzienniczkowych – analizę wielowymiarową. 

 

Po przeczytaniu tej części rozprawy nie mam wątpliwości, że zbieranie danych w tak 

zróżnicowany sposób wymagało wyjątkowego zaangażowania Doktorantki. 

 

Spostrzegłem również pewne mankamenty: 

1. W analizie psychometrycznej narzędzia do pomiaru postrzeganego wsparcia 

organizacyjnego zabrakło mi analiz opartych o CFA. 

2. Niejasne jest dla mnie, jak kształtowała się rzetelność pięciu wskaźników do pomiaru 

strategii radzenia sobie ze stresem. 

3. Hipoteza 5c dotyczy wyłącznie związku pomiędzy postrzeganym wsparciem 

organizacyjnym a zachowaniami dobrowolnymi. Jednak Doktorantka sprawdza 

większą ilość zależności mediacyjnych, które nie są ujęte w tej hipotezie. Na szczęście 

jest to zgodne z postawionymi pytaniami badawczymi oraz modelem badawczym 

przedstawionym na stronie 110. 

4. W części dotyczącej badania poprzecznego brak analiz analogicznych do tych 

przeprowadzonych na wynikach badań dzienniczkowych. Nie wiemy nic na temat tego, 

jak postulowane zależności kształtowały się w badaniu poprzecznym w zależności od 

typu firmy (korporacja międzynarodowa, średnia polska firma, firma produkcyjna). Czy 
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także tutaj pojawiły się podobne różnice pomiędzy firmami jak w badaniu 

dzienniczkowym? Warto by to uwzględnić w ewentualnym artykule opartym o tę część 

badań. 

 

Druga seria badań obejmuje czteroetapowe badanie podłużne: 

Nie wątpię, że Doktorantka musiała włożyć nieprawdopodobną ilość pracy, aby: 

-  znaleźć odpowiednie firmy,  

- przekonać kadrę menadżerską i pracowników do udziału w badaniu,  

- zorganizować badanie w taki sposób, aby jak największa ilość uczestników w nim 

 pozostała do ostatniego etapu. 

 

Niewątpliwie silne strony tej części dysertacji to: 

1. Zaplanowanie i przeprowadzenie złożonego badania konsekwencji oddziaływań 

treningowych. 

2. Rekomendacje Doktorantki na temat zasadności zastosowania oraz wad i zalet 

metod dzienniczkowych w badaniach organizacyjnych.  

Za bardzo cenne uważam również refleksje Doktorantki na temat etycznych aspektów 

stosowania złożonych metod pomiaru w kontekście badań organizacyjnych.  

 

Jako problematyczne uważam: 

1. Nazywanie tego badania eksperymentem. W badaniu eksperymentalnym konieczne jest 

manipulacja zmienną niezależną. W tym przypadku wszystkie osoby badane, które 

zgodziły się wziąć udział w szkoleniu zostały wybrane jako obiekty oddziaływania 

treningowego. Rozumiem tę decyzję, gdyż wynikała ona z relatywnie niewielkiej 

wielkości próby (n=58). Nie zmienia to jednak faktu, że nie udało się badaczce utworzyć 

grupy kontrolnej. Nie wiemy przecież, czy w czasie przeprowadzonych pomiarów w 

badanej firmie/badanych firmach nie przebiegały jakieś naturalne procesy, które mogły 

wpływać na mierzone zmienne. Z wypowiedzi na stronie 179 wynika, że Doktorantka 

jest świadoma tych ograniczeń. 

2. Doktorantka na podstawie uzyskania efektu głównego kolejności pomiarów wyciąga 

wnioski dotyczące podnoszenia bądź obniżania określonych parametrów (patrz s.. 174-

175). Nie jest jasne jakie etapy badania Doktorantka porównuje. Jak wynika z danych 

zawartych na rysunku 13, w zakresie wszystkich trzech wymiarów stanów afektywnych 

(pobudzenie napięciowe, ton hedonistyczny oraz pobudzenie energetyczne) zmiany nie 
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zachodzą prostoliniowo, potrzebne są więc bardziej specyficzne miary różnic 

statystycznych pomiędzy wynikami osiągniętymi w kolejnych etapach badania (analiza 

kontrastów) oraz ocena siły osiągniętych efektów. Analizę kontrastów zastosowała 

Doktorantka w późniejszych analizach, więc szkoda, że nie stosowała jej 

konsekwentnie. W przypadku analizy danych zawartych na rysunku 16 albo pojawił się 

błąd albo wyciągnięte wnioski są nieprawidłowe; mam na myśli statystykę t(25)=0,22 i 

jej interpretację. 

3. Brakuje precyzyjnych informacji na temat liczebności uczestników badania w każdym 

z czterech etapów badania podłużnego. W badaniach podłużnych zwykle część 

uczestników z różnych powodów rezygnuje z udziału w badaniu. Jak wyglądała ta 

dynamika zmian w liczebności grupy w tym badaniu? 

4. Wydaje się, że wartości ἠ2 podane na stronie 175 są w dwóch wypadkach błędne. Ich 

wartość jest nieprawdopodobnie wysoka. 

 

Ogólna analiza części empirycznej skłania mnie do pozytywnej oceny. Doceniam 

szczególnie różnorodność użytych metod badawczych oraz złożoność przeprowadzonych 

projektów. Niezależnie od pewnych zauważonych mankamentów, wysoko oceniam również 

poziom zaawansowania prowadzonych przez mgr Katarzynę Wojtkowską analiz 

statystycznych.   

Uważam, że ogólna dyskusja wyników uzyskanych w dysertacji świadczy o posiadaniu 

przez mgr Katarzynę Wojtkowską umiejętności samodzielnej pracy naukowej. Doceniam fakt, 

że Doktorantka zdaje sobie sprawę z ograniczeń metodologicznych przeprowadzonych badań. 

Wyjątkowo cenna wydaje mi się również jej refleksja etyczna na temat metodologii 

prowadzenia badań organizacyjnych.  

Zgadzam się z Doktorantką, że zastosowanie trójczynnikowego modelu emocji 

poszerzają istniejącą wiedzę na temat emocjonalnych uwarunkowań zachowań obywatelskich 

i kontrproduktywnych w organizacji. Jednocześnie uważam, że uzyskane wyniki badań 

stanowią interesujący punkt wyjścia do dalszych działań badawczych.  

 

Oprocz uwag merytorycznych, mam również kilka wątpliwości dotyczących redakcji tekstu: 

1. Kilkakrotnie zauważyłem braki w bibliografii, np. Banks, Whelpley i In-Sue, 2012, s. 

24 lub Moon, Van Dyne i Wrobel, 2005, s. 30.  
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2. Sposób cytowania  czasopism naukowych jest niekonsekwentny i niezgodny z żadnymi 

regułami, np. Journal of Applied psychology, Journal of applied psychology, Academy 

of management Journal, itp 

3. Czasami, ale rzadko, brak przecinków bądź skrót myślowy powodują, że zdania stają 

się mało zrozumiałe: 

s. 33. Podsakoff, Podsakoff, MacKenzie, Maynes, Whiting i Spoelma (2018)…… 

3. 35 Pierwsze zdanie w rozdziale 1.2.2. Na początku rozdziału….. 

s. 52/53 Z pewności istnieją mechanizmy, które mogą leżeć u podstaw zarówno CWB, jak i OCB 

w przeciwnym kierunku. 

Warto zaznaczyć, że te drobne błędy nie są na tyle częste, aby wpłynąć na ogólną ocenę 

rozprawy 

 

Konkluzje końcowe 

Moim zdaniem, uzyskane wyniki stanowią nowy wkład w psychologię organizacji. Na 

podstawie przedstawionej dysertacji nie mam wątpliwości, że mgr Katarzyna Wojtkowska 

posiada ogólną wiedzę teoretyczną w psychologii, posiada również kompetencje, aby 

zaplanować oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i przeprowadzić spójny cykl badań.  

W mojej ocenie praca pani Katarzyny Wojtkowskiej znacznie rozszerzyła naszą wiedzę na 

temat roli emocji w powstawaniu zachowań dobrowolnych w organizacji. Uważam, że 

Doktorantka podjęła ciekawy i ważny problem badawczy oraz starała się go adekwatnie 

rozwiązać. Wykazała się bardzo dobrą znajomością literatury i warsztatu badawczego. W 

oparciu o przedstawione wyżej uwagi stwierdzam, że praca Katarzyny Wojtkowskiej 

„Emocjonalne podłoże zachowań kontrproduktywnych i obywatelskich w miejscu pracy – 

identyfikacja źródeł podmiotowych i organizacyjnych” spełnia wymagania stawiane 

rozprawom doktorskim. Wnioskuję o przyjęcie rozprawy i dopuszczenie pani Katarzyny 

Wojtkowskiej do publicznej obrony. 

 

 

Sopot, 22.12.2020       Sylwiusz Retowski 

 

 


