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c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich
ewentualnego wykorzystania.
Intra- i interpersonalne korelaty oraz konsekwencje narcyzmu
Celem moich badań dotyczących narcyzmu było poznanie intra- i interpersonalnych korelatów
oraz konsekwencji wysokiego poziomu narcyzmu. Zachowania osób wysoko narcystycznych
stanowią paradoks i naukową zagadkę (Back, 2019; Morf i Rhodewalt, 2011; Rhodewalt,
2005). Paradoksem jest nie tylko to, że osoby te pomimo, że są zależne od informacji zwrotnej
od innych z otoczenia społecznego, od ocen tego otoczenia to równocześnie nie odczuwają
empatii ani troski o owych innych. Zaskakuje również to, że osoby wysoko narcystyczne,
pomimo swojego egoistycznego, nieempatycznego i instrumentalnego, manipulacyjnego
podejścia do innych ludzi, nie przestają fascynować swojego otoczenia, są podziwiane
i pożądane.
W swojej pracy badawczej podjęłam w szczególności dwa wątki tematyczne: z jednej
strony interesowało mnie życie wewnętrzne, emocjonalne osób narcystycznych – wydaje się,
że jedynie poznając ich sposób przeżywania i odbierania świata, możemy dowiedzieć się
czegoś o źródłach (i motywacjach) ich egoistycznych i społecznie awersyjnych zachowań. Z
drugiej strony interesowała mnie kwestia ściśle związana z tą pierwszą: kwestia ich odbioru w
grupach rówieśniczych, zachodzących z czasem znajomości zmian w spostrzeganiu tych osób,
a także czynników, które mogą stać za ich sukcesem w zdobywaniu popularności i podziwu
innych ludzi (oraz za ewentualnym spadkiem tej popularności).
W ramach pierwszego wątku badawczego zajmowałam się empatią u osób
narcystycznych (Czarna, Jonason, Dufner, Kossowska, 2016; Stanaszek i Czarna, 2018),
podatnością na zarażenie emocjonalne (Czarna, Wróbel, Dufner, Zeigler-Hill, 2015),
inteligencją emocjonalną (Czarna, Śmieja, Leifeld, Salovey, 2016) oraz rozpoznawaniem przez
nich emocji, a wreszcie ich dobrostanem emocjonalnym oraz przyjmowanymi przez nich
perspektywami czasowymi (Stolarski, Czarna, Malesza, Szymańska, 2017; Czarna,
Zajenkowski, Dufner, 2018). Interesowały mnie też motywacje osób narcystycznych związane
z niską empatią lub wypływające z niej. W ramach drugiego wątku podjęłam temat stosunku
do wartości wspólnotowych i wynikającego z niego podejścia do innych ludzi (Czarna,
Czerniak, Szmajke, 2014), a także kwestię popularności osób narcystycznych w grupach
rówieśniczych i dynamiki zmian tej popularności, do badania których stosowałam głównie
analizę sieci (Czarna, Dufner, Clifton, 2014; Czarna i in., 2016; Dufner, Rauthmann, Czarna,
Denissen, 2013). Wreszcie podejmowałam temat funkcjonowania narcyzów w formalnych
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kontekstach środowiska pracy, jako pracowników szeregowych i liderów (Czarna i Zajas, 2018;
Czarna i Nevicka, 2019).

Co to jest narcyzm
W swoich pracach zajmowałam się narcyzmem rozumianym jako cecha osobowości, którą
mają wszyscy w mniejszym lub większym stopniu. Rozkład tej zmiennej w populacji jest
normalny, w przeciwieństwie do narcyzmu definiowanego jako narcystyczne zaburzenie
osobowości i leżącego poza ścisłym obszarem moich prac badawczych. Narcystyczne
zaburzenie osobowości jako skrajne nasilenie narcyzmu pozostaje jedynie cennym punktem
odniesienia przy formułowaniu hipotez i interpretacji uzyskanych wyników. Z tego powodu
pojęcie „narcyz” w niniejszym omówieniu odnosi się do osoby o wysokim poziomie tej cechy
osobowości i nie stanowi etykiety psychiatrycznej.
Definicja narcyzmu, którą przyjęłam w swojej pracy, została wypracowana w ramach
współczesnych akademickich teorii psychologii społecznej (np. Campbell i Foster, 2007;
Krizan i Herlache, 2017; Morf i Rhodewalt, 2001) i ma głównie historyczne związki
z psychoanalizą. Cecha narcyzmu to „skierowana na potwierdzenie swojej wielkości,
dominująca, manipulacyjna orientacja interpersonalna, która jest napędzana wyolbrzymionymi
przekonaniami o swojej sprawczości” (Sedikides, Ntoumanis, Sheldon, 2018, str. 70). Jej
najistotniejsze elementy to zaabsorbowanie sobą i wyolbrzymione poczucie własnego
znaczenia oraz zasług (Krizan i Herlache, 2017).

Formy narcyzmu
Istnieje szereg form narcyzmu. Dla wyników opisanych w niniejszym opracowaniu
najważniejsze z nich to narcyzm wielkościowy i narcyzm nadwrażliwy. Samoocena narcyzów
wielkościowych charakteryzuje się przesadnym poczuciem własnej istotności, wyższości,
bycia uprzywilejowanym i posiadania władzy oraz wpływu (Campbell i Foster, 2007; Krizan
i Herlache, 2017; Morf, Horvath, Torchetti, 2011; Pincus i in., 2009). Podczas gdy osoby
narcystyczne wielkościowo działają swobodnie i pewnie, dając wyraz swojemu pragnieniu
bycia rozpoznawanym, docenianym i podziwianym przez innych, osoby o wysokim poziomie
narcyzmu nadwrażliwego są społecznie zahamowane, neurotyczne i zaabsorbowane głównie
ochroną swojej kruchej samooceny. Najnowsze prace teoretyczne i empiryczne sugerują, że to
właśnie ta narcystyczna nadwrażliwość, a nie wielkościowość, jest źródłem wściekłości
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i agresji wiązanej z narcyzmem, jako że konieczne warunki wystąpienia epizodu narcystycznej
wściekłości obejmują kruche poczucie „ja” i niestabilną, kruchą samoocenę, połączenie
frustracji, wstydu, wrogości i skrajnej złości (Krizan i Johar, 2015). Następujący najczęściej po
prowokacji wybuch agresji jest nieproporcjonalny, dysfunkcjonalny i często skierowany nie na
źródło frustracji, lecz na inne osoby. Rozróżnianie tych dwóch form narcyzmu jest istotne,
ponieważ mają one różne, czasem rozbieżne konsekwencje dla zachowania (Czarna i in., 2018).
W związku z tym, że narcyzm wielkościowy był chronologicznie wcześniej opisanym
w literaturze naukowej i badanym „typem” narcyzmu, a także jest najczęściej kojarzony
z nazwą „narcyzm” i otrzymał nieporównywalnie więcej uwagi badaczy i teoretyków, wszędzie
tam, gdzie w niniejszym opracowaniu użyto określenia „narcyzm” lub „narcyz” bez
doprecyzowania, o jaką jego formę chodzi, mowa jest domyślnie o tej właśnie najlepiej znanej
formie narcyzmu – formie wielkościowej.
Świat wewnętrzny narcyzów
Empatia u osób wysoko narcystycznych
Skoro zachowania osób wysoko narcystycznych stanowią naukową zagadkę (Back, 2019;
Rhodewalt, 2005), kluczowe i fascynujące wydaje się poszukiwanie potencjalnych
wewnętrznych przyczyn tych zachowań. Skąd bierze się poczucie uprzywilejowania i bycia
„w prawie” bardziej niż inni, zasługiwania na więcej niż inni? Skąd wypływa przekonanie, że
inni zasługują na instrumentalne traktowanie? Jednym z prawdopodobnych źródeł
eksploatacyjnego podejścia do innych osób mogą być deficyty empatii.
Deficyt empatii był elementem definicji narcystycznego zaburzenia osobowości
w czwartym wydaniu podręcznika DSM (APA, 1994). W sformułowanej przez klinicystów
propozycji piątej edycji tego podręcznika kryteria diagnostyczne tego zaburzenia obejmowały
skrajne przejawy tego złożonego problemu, sformułowane pod nagłówkiem Impairments in
interpersonal functioning. Empathy jako „upośledzona zdolność do rozpoznawania lub
wczuwania się, identyfikowania się z uczuciami lub potrzebami innych; przesadne
dostosowanie do reakcji innych, ale tylko jeśli są one odbierane jako związane z własną osobą;
przeszacowywanie lub niedoszacowywanie własnego wpływu na innych” (Ronnigstam, 2012,
str. 12, tłumaczenie własne). Ostatecznie w DSM-V kryterium to brzmi po prostu:
„pozbawiona/y empatii: nie ma skłonności do rozpoznawania uczuć i potrzeb innych osób lub
identyfikowania się z nimi” (APA, 2013, str. 670, tłumaczenie własne).
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Obniżona empatia jest również uważana za definicyjną dla narcyzmu jako cechy
(Campbell i Miller, 2011). Wydaje się zatem zrozumiałe, że spadek poziomu dyspozycyjnej
empatii wśród

młodych dorosłych (Konrath,

O’Brien,

Hsing,

2011)

towarzyszy

pokoleniowemu wzrostowi poziomu narcyzmu zanotowanemu w Stanach Zjednoczonych
(Twenge i Campbell, 2009). Specyfika, podobnie jak i przyczyna tego deficytu empatii
u narcyzów pozostaje jednak nieustalona. Dotychczasowe badania przyniosły niespójne
wyniki. Empatia jest zjawiskiem wielowymiarowym, obejmującym zarówno zdolności do
spostrzegania i adekwatnego interpretowania, rozpoznawania emocji innych ludzi, jak
i skłonność do współodczuwania, wyobrażania sobie i szanowania uczuć innych osób i ich
punktów widzenia (Davis, 1983). Część wyników badań sugeruje, że to właśnie afektywny
komponent empatii, rozumiany jako reakcja afektywna na cudzą ekspresję emocjonalną w
postaci empatycznej troski o innych, jest tym, czego brakuje w narcyzmie. Komponent
poznawczy natomiast, czyli zdolność do przyjmowania cudzej perspektywy, rozpoznawania
i mentalizacji, rozumienia stanów emocjonalnych innych osób bez doświadczania reakcji
emocjonalnej, pozostaje nienaruszony u osób o wysokim poziomie narcyzmu – ta zdolność jest
przez nich po prostu rzadko używana (Hepper, Hart, Sedikides, 2014; Wai i Tiliopoulos, 2012).
Niektóre badania przyniosły jednak odmienne wyniki, albo wskazując na brak deficytów w
zakresie empatii (np. Aradhye i Vonk, 2014, pomimo zastosowania tych samych narzędzi
badawczych co Wai i Tiliopoulos, 2012), albo sugerując inną konfigurację deficytowych
komponentów.
Rozróżnienie na poznawcze i emocjonalne komponenty empatii jest kluczowe również
dla innej istotnej sprawy: tego, czy osoby z wysokim poziomem narcyzmu nie potrafią czy po
prostu nie chcą przyjmować perspektywy innych osób i uwzględniać ich punktów widzenia.
Aradhye i Vonk (2014) piszą, iż większość dostępnych danych sugeruje, że osoby o wysokim
poziomie narcyzmu wielkościowego mają zdolność, ale nie mają motywacji, by brać uczucia
innych ludzi pod uwagę (a także że osoby z wysokim poziomem narcyzmu nadwrażliwego
wykazują jednak deficyty w zakresie samej zdolności przyjmowania cudzej perspektywy).
Przede wszystkim jednak istniejące wyniki badań pokazują jednoznacznie, że
rozbieżności pomiędzy samoopisem a testami zdolności są szczególnie wyraźne w badaniach
narcyzmu. Narcyzm z definicji wiąże się z intensywną autowaloryzacją. Osoby z wysokim
poziomem narcyzmu wyolbrzymiają swoje zdolności, w szczególności jeśli odbierają daną
zdolność jako potencjalny powód do dumy. Samoopis stanowi zatem nieadekwatną metodę
badania zdolności czy umiejętności osób narcystycznych.

7

W naszych badaniach (Stanaszek i Czarna, 2018) podjęliśmy temat braku empatii
w narcyzmie, stosując miarę behawioralną, niesamoopisową. Badanie (N = 87) wykonano
w środowisku mediów społecznościowych, a konkretnie w portalu Facebook. W ostatniej
dekadzie (przed pojawieniem się mediów jeszcze nowszych, takich tak Twitter, Instagram czy
Snapchat) Facebook był platformą medialną szczególnie chętnie wybieraną i intensywnie
użytkowaną przez osoby o wysokim poziomie narcyzmu, naturalną sceną ich publicznej
autopromocji i dążenia do dominacji (np. Carpenter, 2012; Buffardi i Campbell, 2008). Z tego
powodu Facebook stał się także łatwo dostępną „przestrzenią” do badania narcyzów.
Przeprowadzone przez nas badanie wykorzystywało proste behawioralne wskaźniki reakcji
empatycznych: reakcje werbalne na wpis innego użytkownika Facebooka, który prosił o pomoc
w

poszukiwaniu

zagubionego

psa,

oraz

gotowość

pomocy

w

poszukiwaniach,

zoperacjonalizowaną jako chęć rozpropagowania ogłoszenia przez skopiowanie do swojego
profilu wpisu o zagubionym zwierzęciu. Wyniki badania pokazały, że tylko jeden komponent
narcyzmu – Domaganie się Podziwu - był istotnie powiązany z nieempatycznymi reakcjami
behawioralnymi; komponent ten częściowo pokrywa się z podskalą Wykorzystywania
Innych/Poczucia Uprzywilejowania z oryginalnej amerykańskiej wersji kwestionariusza
narcyzmu Narcissistic Personality Inventory (NPI) Raskina i Halla (1979), reprezentującą
najbardziej dezadaptacyjny czynnik narcyzmu wielkościowego. W naszych badaniach związek
ten był mediowany przez problemowe używanie Internetu (uzależnienie od Internetu) w
przypadku kobiet, a pozostawał bezpośredni w przypadku mężczyzn. Uzyskane wyniki
potwierdziły związek pomiędzy narcyzmem a brakiem empatii przy pomocy miar innych niż
samoopis (i wskazały na podatność osób narcystycznych na rozwinięcie uzależnienia od
Internetu). Kolejne badania miały na celu bliższe poznanie charakteru tego deficytu.
W innej serii badań (Czarna i in., 2016, badanie 5), w ramach projektu mającego na celu
adaptację i walidację kwestionariusza Parszywa Dwunastka do pomiaru cech Ciemnej Triady
(narcyzm, makiawelizm, psychopatia), podjęłam temat znaczenia empatii dla decyzji
moralnych podejmowanych przez ludzi narcystycznych, makiawelicznych i subklinicznie
psychopatycznych, a dokładnie dla decyzji podejmowanych w dylematach dotyczących
poświęcenia czyjegoś dobra dla dobra innych, np. czyjegoś życia dla uratowania życia innych.
W ostatnich latach psychologia moralności, a zwłaszcza poznania moralnego, rozwija się w
szczególnie wysokim tempie, dzięki czemu wiadomo, że w obliczu tego typu wyboru około
10–36% osób deklaruje właśnie preferencję dla decyzji utylitarnej, a więc aprobującej
poświęcenie czyjegoś życia dla ratowania życia innych (Glenn, Koleva, Iyer, Graham, Ditto,
2010; Bartels i Pizarro, 2011; z przyczyn etycznych tego typu badania opierają się z reguły na
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miarach deklaratywnych, a nie behawioralnych). W przeprowadzonym badaniu wykazałam, że
cechy Ciemnej Triady wiążą się ze skłonnością do podejmowania utylitarnych decyzji
moralnych (aczkolwiek związek ten był w przypadku narcyzmu stosunkowo słaby, słabszy niż
w przypadku pozostałych cech Ciemnej Triady, i na marginesie istotości statystycznej:
r(70) = 0,20, p = 0,09) oraz że zwiazek ten jest mediowany przez niski poziom empatycznej
troski, ściśle emocjonalnego aspektu empatii. Wyniki te wskazują, że osoby o wysokim
poziomie cech Ciemnej Triady przejawiają niski poziom empatii, co może je prowadzić do
zajmowania utylitarnego stanowiska w sytuacjach wymagających decyzji o poświęceniu
czyjegoś dobra dla dobra większej liczby osób.
Jeden z wątków naszych poszukiwań mechanizmu braków empatii rzucił światło na
bardziej podstawowe zjawisko ściśle związane z empatią: zarażenie emocjonalne u narcyzów.
Podatność na zarażenie emocjonalne a narcyzm
Wai i Tiliopoulos (2012) pokazali, że narcyzm wiąże się negatywnie z empatią emocjonalną,
a pozytywnie z empatią poznawczą. Podobnie, Ritter ze współpracownikami (2011) donosili
o deficytach empatii emocjonalnej i o nienaruszonej empatii poznawczej u 46 pacjentów
z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Szczególnie interesujący w tych badaniach jest
fakt, że oba te zespoły badawcze zoperacjonalizowały nasilenie empatii emocjonalnej jako
stopień, w jakim stan afektywny osób badanych odzwierciedlał afekt wyrażony w twarzach
osób, których zdjęcia lub nagrania oglądali badani. Takie miary są zatem jednocześnie miarami
zarażenia emocjonalnego, a dokładniej mówiąc, jeszcze bardziej fundamentalnego
(w większości automatycznego) zjawiska leżącego u podstaw zarażenia: mimikry mięśniowej
twarzy. Oba zespoły wykryły niższe poziomy tego odzwierciedlenia u narcystycznych
uczestników badań. Co ważniejsze, Wai i Tiliopoulos (2012) zanotowali również niezgodne
reakcje emocjonalne u osób z wysokim poziomem narcyzmu: osoby te doświadczały
pozytywnego afektu podczas patrzenia na smutne twarze – jest to efekt, który sugeruje
desensytyzację emocjonalną.
W naszych dwóch badaniach opublikowanych w Social Psychological and Personality
Science (Czarna i in., 2015) skupiliśmy się bezpośrednio na podatności narcyzów na zarażenie
emocjonalne, ich podatności na „przejmowanie emocji” innych ludzi. Pojęcie zarażenia
emocjonalnego odnosi się do transferu stanów afektywnych pomiędzy osobami (dlatego
zjawisko nazywane jest także społecznym transferem emocji; Wróbel, 2008). Wraz z
poznawczą zdolnością do prawidłowego wnioskowania o stanach wewnętrznych podatność na
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zarażenie emocjonalne stanowi kluczowy aspekt empatii (Davis, 1983; Decety i Moriguchi,
2007). Pomimo że transfer stanów emocjonalnych jest zjawiskiem powszechnym, istnieją
różnice indywidualne w zakresie podatności na przejmowanie cudzych emocji (Dimberg
i Lundqvist, 1990; Hietanen, Surakka, Linnankoski, 1998).
W związku z tym, że osoby o wysokim poziomie narcyzmu wykazują silne skupienie
na sobie i skłonność do zaaobsorbowania sobą, swoim statusem, pozycją i osiągnięciami
(Campbell i Miller, 2011), jest prawdopodobne, że poświęcają one relatywnie mniej uwagi
stanom emocjonalnym innych osób. Z tego powodu ludzie narcystyczni powinni wykazywać
niższą podatność na zarażenie emocjonalne. Co więcej, pojedynczy wynik opublikowany przez
Obhi i współpracowników (Obhi, Hogeveen, Giacomin, Jordan, 2014) wskazywał, że narcyzm
wiąże się z obniżoną skłonnością do automatycznej imitacji cudzych ruchów. W związku z tym,
że zarażenie emocjonalne jest z reguły związane z automatycznym naśladownictwem wyrazu
mimicznego drugiej osoby, wynik ten sugerował, że narcyzm może iść w parze z niską
podatnością na zarażenie emocjonalne.
W naszych badaniach do pomiaru podatności na zarażenie emocjonalne użyliśmy
zarówno narzędzi samoopisowych, jak i miary behawioralnej: zastosowaliśmy materiał wideo,
wcześniej przetestowany, o ustalonej trafności (Wróbel, 2009a; Królewiak i Wróbel, 2014).
Zastosowanie tej procedury, zintegrowanej w eksperymentalnym planie badawczym, pozwoliło
na bardziej obiektywny – nie zaburzony przez wysiłki autoprezentacyjne i mniemanie o sobie
osób badanych – pomiar podatności na przejmowanie cudzych emocji. Zadaniem osób
badanych (N1 = 101; N2 = 195) było oszacowanie wieku, zawodu, stanu cywilnego i rodzinnego
oraz zarobków osoby prezentowanej w nagraniu wideo (osoba ta nie mówiła nic w czasie całego
nagrania, a jedynie, widoczna od klatki piersiowej w górę, siedziała przed kamerą i patrzyła
wprost). Całe badanie było przedstawione jako badanie intuicji. Osoba prezentowana na filmie
wyrażała mimicznie różne stany emocjonalne w zależności od warunku eksperymentalnego
(sposób przygotowania materiału zapewniał autentyczność tego wyrazu), a jej ekspresja miała
indukować analogiczny stan afektywny u osób badanych. Zarażenie emocjonalne
zoperacjonalizowaliśmy jako zmianę nastroju u osób badanych w kierunku zgodnym
z manipulacją eksperymentalną (a więc wzrost poziomu nastroju w warunku pozytywnym,
a obniżenie w warunku negatywnym). Wykorzystanie kwestionariusza samoopisowego
(Doherty, 1997; polska wersja Wróbel, 2009b) pozwoliło z kolei poznać opinie osób badanych
o własnej podatności na zarażenie afektywne. Postawiliśmy hipotezę, że narcyzm będzie się
wiązał negatywnie z obiektywnie mierzoną podatnością na zarażenie emocjonalne, ale nie
będzie wykazywał istotnego związku z podatnością mierzoną samoopisem. Co więcej, w
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związku z tym, że wcześniejsze badania (Carlson, Vazire, Oltmanns, 2011; Konrath, Meier,
Bushman, 2014) ujawniły stosunkowo dobry wgląd i świadomość własnych cech u osób
narcystycznych

(kiedy

motywacja

do

autowaloryzacji

nie

jest

uruchomiona),

przewidywaliśmy, że narcyzm nie będzie miał istotnego statystycznie związku z wglądem
w zakresie zarażenia, mierzonym za pomocą zgodności miar behawioralnych z
samoopisowymi.
Wyniki obu badań pokazały negatywny związek między narcyzmem a zarażeniem
emocjonalnym wywołanym eksperymentalnie. Oznacza to, że jednostki wysoko narcystyczne
są mniej podatne na przejmowanie emocji od innych niż ludzie nisko narcystyczni. Wreszcie,
porównując eksperymentalne wskaźniki podatności na zarażenie emocjonalne z samoopisami,
byliśmy w stanie zbadać poziom wglądu badanych w tym zakresie. W obu próbach wgląd był
ogólnie niski, a różnice indywidualne we wglądzie nie były związane z narcyzmem. Fakt, że
osoby narcystyczne nie stosowały w tym wypadku autowaloryzacji, może wynikać z tego, że
przejmowanie i doświadczanie cudzych emocji, o które pytaliśmy w kwestionariuszu, należą
do dziedziny wspólnotowości (prawdopodobnie w przeciwieństwie do zdolności do
adekwatnego „odszyfrowania” emocji z nieznajomych twarzy) i z tego powodu stanowią
wątpliwe źródła chwały dla tych zorientowanych sprawczo jednostek.
Nasze odkrycie doprowadziło do postawienia wielu nowych pytań: czy osoby wysoko
narcystyczne w większym stopniu przejmowałyby emocje od innych ludzi, gdyby okoliczności
interakcji sprzyjały realizacji ich nadrzędnego celu, czyli zaspokojeniu potrzeby bycia
podziwianym i adorowanym? Czy narcyz byłby bardziej skłonny przejmować emocje innych
osób, gdyby skupiał na drugiej osobie uwagę lub gdyby osoba ta była dla niego ważna? Czy
motywacja jest istotnym moderatorem wrażliwości narcyzów na afekt innych ludzi? Czy są oni
bardziej podatni na zarażenie afektywne, kiedy są zmotywowani, by zrobić na kimś dobre
wrażenie? A zatem – czy niski poziom ich podatności na zarażenie cudzymi stanami
emocjonalnymi jest wynikiem niskiej motywacji do skupiania się, zwracania uwagi na
wewnętrzne stany innych ludzi? Wyniki niedawnych badań autorstwa Ashton-James
i Levordashka (2013) sugerują, że motywacja do tworzenia sojuszy z osobami o wysokim
statusie może mieć znaczenie dla zakresu, w jakim jednostki wysoko narcystyczne przejawiają
nieświadome naśladownictwo zachowania (nazywane przez tych badaczy behawioralną
mimikrą). Obecnie kontynuujemy ten wątek badawczy.
Inne kluczowe pytania dotyczące mechanizmu niskiej podatności narcyzów na
zarażenie afektywne brzmią: „Czy osoby z wysokim poziomem narcyzmu przejawiają deficyty
zdolności do rozpoznawania emocji, które wpływają na obserwowaną niską podatność na
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interpersonalny transfer emocji? Czy w rozpoznawaniu emocji popełniają systematyczne
błędy?” Innymi słowy: „Czy ograniczenia ich zdolności rozpoznawania emocji mogą być
przyczyną ograniczonej skłonności do przejmowania emocji innych ludzi?”.

Rozpoznawanie emocji i inteligencja emocjonalna a narcyzm
Rozpoznawanie emocji jest najczęściej uważane za część empatii poznawczej, chociaż
niektórzy badacze wiążą to zjawisko raczej z empatią emocjonalną (np. Wai i Tiliopoulos,
2012). Stanowi ono również istotny i niezbędny komponent inteligencji emocjonalnej
rozumianej jako zdolność, a konkretnie aspektu Percepcji Emocji w zdolnościowym modelu
inteligencji emocjonalnej Saloveya i Mayera (1990). Pytanie, czy osoby o wysokim poziomie
narcyzmu wielkościowego mają wyższe lub niższe zdolności rozpoznawania emocji w
porównaniu z osobami o niskim poziomie narcyzmu, pozostaje otwarte. Dotychczas względnie
rzadko prowadzono badania na ten temat i przyniosły one niespójne wyniki. Z jednej strony,
jak wskazali Konrath, Corneille, Bushman i Luminet (2014), podskala Wykorzystywania
Innych/Poczucia Uprzywilejowania z oryginalnej wersji kwestionariusza narcyzmu NPI
(Raskin i Hall, 1979), najbardziej znanego na świecie narzędzia do pomiaru narcyzmu, zawiera
pozycję „Potrafię czytać ludzi jak książki” (pozycja 16). Zgodnie z wyrażonym w tym punkcie
przekonaniem osoby wysoko narcystyczne opisują siebie jako emocjonalnie bardzo
kompetentne (Ames i Kammrath, 2004; Petrides, Vernon, Schermer, Veselka, 2011). Wiadomo
jednak, że ludzie narcystyczni mają wybitne skłonności do autowaloryzacji, możliwe zatem, że
w rzeczywistości nie są wcale tak utalentowani w tej dziedzinie. Taki stan rzeczy potwierdziły
niektóre badania (Ames i Kommrath, 2004): osoby wysoko narcystyczne przypisywały sobie
ponadprzeciętne umiejętności rozpoznawania emocji w interakcjach z innymi, ale w testach
wykonaniowych takich zdolności nie dowiodły. W kontrowersyjnej kwestii zdolności
narcyzów do rozpoznawania emocji innych osób brakuje jednak jednoznacznego
rozstrzygnięcia. Część badaczy opisuje obniżone zdolności w tym zakresie (np. Jauk,
Freudenthaler, Neubauer, 2016; Marissen, Deen, Franken, 2012). Istnieją również doniesienia
z badań wskazujące, że pojedynczy aspekt narcyzmu, związany z wielkościowością
i wykorzystywaniem innych, kluczowy dla manipulacji interpersonalnej, rzeczywiście może
się wiązać z ponadprzeciętnymi zdolnościami odczytywania emocji, a także z inteligencją
emocjonalną (Aradhye i Vonk, 2014; Konrath i in., 2014; Vonk, Zeigler-Hill, Ewing, Mercer,
Noser, 2015; Vonk, Zeigler-Hill, Mayhew, Mercer, 2013), natomiast narcyzm nadwrażliwy
wiąże się z tymi zdolnościami negatywnie. Zdaniem autorów tych badań zdolności społeczno12

poznawcze mogą być adaptacyjne i potrzebne narcyzom wielkościowym do skutecznego
manipulowania ludźmi oraz zdobywania wysokiego statusu, często kosztem innych. Z kolei
skłonność narcyzów nadwrażliwych do bycia bardziej reaktywnymi i wrażliwymi na oceny ze
strony innych może wynikać po części z ich słabego i potencjalnie zaburzonego poznania
społecznego, a konkretnie z błędnego wnioskowania o uczuciach i myślach innych osób
(Aradhye i Vonk, 2014).
W przeciwieństwie do badań Vonk i Konrath (Vonk i in., 2013; Konrath i in., 2014), w
naszych, wykonywanych mniej więcej w tym samym czasie, badaniach (Czarna, 2013, N =
100; Czarna i in., 2016, N = 273) nie zaobserwowaliśmy ani deficytów, ani przewagi osób
wysoko narcystycznych w zakresie ogólnej zdolności rozpoznawania emocji ani inteligencji
emocjonalnej. By uniknąć skutków wysiłków autoprezentacyjnych i autowaloryzacyjnych
osób badanych, używaliśmy testów zdolności zamiast miar samoopisowych: Testu Inteligencji
Emocjonalnej (Śmieja, Orzechowski, Beauvale, 2007), Skali Inteligencji Emocjonalnej –
Twarze (Matczak, Piekarska, Studniarek, 2005) oraz testu ABAKUS (Bednarek i Stępniak,
2007). Natomiast w naszych najnowszych badaniach (N1 = 100; N2 = 200) wykorzystaliśmy
bodźce z bazy KDEF (The Karolinska Directed Emotional Faces; Lundqvist, Flykt, Öhman,
1998), która pozwala na systematyczne testowanie umiejętności rozróżniania siedmiu emocji
(Czarna, Jankowski, Bielecka, w przygotowaniu). Struktura danych umożliwiła zastosowanie
modeli wielopoziomowych sklasyfikowanych krzyżowo (dane dotyczące rozpoznania emocji
zagnieżdżone w osobach badanych, a jednocześnie w kategoriach emocji), które pozwalają
wziąć pod uwagę zarówno płeć „nadawcy” ekspresji emocjonalnej, jak i płeć „odbiorcy” w
analizie wskaźników trafności zaczerpniętych z teorii detekcji sygnałów: błędów ominięć
(nierozpoznania wyrażonej emocji) i fałszywych alarmów (rozpoznania emocji tam, gdzie nie
była ona wyrażana). Kontrolując wyjściowy stan emocji osób badanych, byliśmy także w stanie
sprawdzić, czy ich własny stan emocjonalny nie wpływa na błędy popełniane przez nie przy
wykonywaniu testów. Po raz kolejny wyniki nie wykazały ogólnego deficytu w zakresie
zdolności rozpoznawania emocji u osób o wysokim poziomie narcyzmu, ale pokazały
pozytywny związek pomiędzy narcyzmem nadwrażliwym a skłonnością do popełniania błędów
typu „fałszywy alarm” skutkującą rozpoznawaniem złości tam, gdzie jej nie wyrażano. Z kolei
narcyzm wielkościowy wiązał się pozytywnie z czasem poprawnego rozpoznawania emocji
wstrętu oraz z częstością popełniania błędu typu „fałszywy alarm”, skutkującego
rozpoznawaniem wstrętu tam, gdzie go nie wyrażano. Co ciekawe, wcześniejsze badania
sugerowały obecność problemów w zakresie rozpoznawania złości u osób o subklinicznym
poziomie narcyzmu (Wai i Tilipoulos, 2012) i w zakresie rozpoznawania strachu i wstrętu u
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osób ze zdiagnozowanym narcystycznym zaburzeniem osobowości (Marissen i in., 2012).
Nasze wyniki mogą wskazywać na istnienie gotowości percepcyjnej do rozpoznawania emocji
złości u osób narcystycznych nadwrażliwie. Taka gotowość percepcyjna może się wiązać ze
skłonnością do atrybucji wrogich intencji tam, gdzie ich nie ma. Istnieją dowody, że
przetwarzanie informacji emocjonalnych oraz obecność tendencyjności w rozpoznawaniu i
interpretacji spostrzeganych wyrazów emocji mogą odgrywać przyczynową rolę w reagowaniu
złością i podtrzymywaniu zachowań agresywnych (Penton-Voak i in., 2013; Penton-Voak i in.,
2017). Nasze wyniki przyczyniają się zatem do wyjaśnienia mechanizmów odpowiadających
za związek narcyzmu nadwrażliwego z tzw. narcystyczną wściekłością (Krizan i Johar, 2015).
Mogą również pomóc wyjaśnić depresyjność narcyzów nadwrażliwych.
Wyniki kompatybilne z powyższymi uzyskaliśmy w badaniach (N = 406) dotyczących
roli neurotyzmu i inteligencji emocjonalnej w reagowaniu przez narcyzów agresją (Czarna,
Zajenkowski, Maciantowicz, Szymaniak, po recenzjach). Potwierdzają one, że narcyzm
nadwrażliwy wiąże się z wyższą skłonnością do reagowania złością i wrogością. Neurotyzm
jest mediatorem tego związku u obu płci. Natomiast słabe zarządzanie emocjami, podskala
Testu Inteligencji Emocjonalnej (Śmieja i in., 2007) dodatkowo mediuje ten związek u
mężczyzn. Niski neurotyzm wyjaśnia również związek wysokiego poziomu narcyzmu
wielkościowego z niską złością i wrogością.

Perspektywy czasowe i dobrostan emocjonalny w narcyzmie
Obraz świata wewnętrznego narcyzów nadwrażliwych uzupełniają wyniki naszych badań
dotyczących perspektyw czasowych u osób o wysokim poziomie cech Ciemnej Triady. Badania
te wniosły do wiedzy o narcyzmie nowy wgląd dotyczący nie tylko emocji, ale i poznania
(Stolarski i in., 2017). By zmniejszyć obciążenie poznawcze osób badanych i zminimalizować
czas wykonywania badania na dużej próbie (N = 329), w badaniach tych wykorzystaliśmy
wyjątkowo krótką miarę narcyzmu (Parszywa Dwunastka, Jonason i Webster, 2010; polska
adaptacja: Czarna i in., 2016). Narzędzie to obejmuje zarówno wielkościowe, jak i nadwrażliwe
aspekty tego zjawiska.
Wyniki tych badań wskazały, że w ten sposób mierzony narcyzm wiąże się u obu płci
z orientacją na negatywną przeszłość: koncentracją na bolesnych wspomnieniach
i rozpatrywaniem przykrych doświadczeń z przeszłości, co może budzić negatywne emocje.
Dodatkowo u kobiet narcyzm wiązał się z niską orientacją na przyszłość i wysoką orientacją na
hedonistyczne „tu i teraz”, teraźniejszość. Obie te orientacje wskazują na wysoką
impulsywność i potencjalne problemy z samokontrolą, dążenie do natychmiastowej,
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bezpośredniej gratyfikacji bez zważania na konsekwencje, stosunkowo niską empatię, niechęć
do przyjmowania perspektywy innych osób, unikanie sytuacji nudnych i wymagających
wysiłku. Związki te były u kobiet zapośredniczone przez szybką strategię życiową,
zoperacjonalizowaną przez nas jako wysoka socjoseksualność. Psychologia ewolucyjna
proponuje bowiem wyjaśnianie zachowań narcyzów przez interpretację ich jako przejawów
tzw. szybkiej strategii życiowej, nakierowanej na maksymalizację zysków tu i teraz, bez
względu na długoterminowe koszty (temat związków narcyzmu ze wskaźnikami szybkiej
strategii życiowej w rozumieniu Life History Strategy Theory był już przeze mnie
podejmowany w innych pracach, m.in: Jonason, Li, Czarna, 2013; Czarna i in., 2016).
Badania przeprowadzone przez węgierskich badaczy (Birkás i Csathó, 2015) –
wykorzystujące inną, również bardzo krótką, choć w istocie dosyć podobną do naszej, miarę
narcyzmu (The Short Dark Triad Questionnaire; Jones i Paulhus, 2014) – wykazały, że osoby
narcystyczne są skoncentrowane hedonistycznie na tu i teraz, nie ujawniły jednak związków
narcyzmu z negatywną przeszłością i brakiem orientacji na przyszłość. Możliwe, że
rozbieżność rezultatów uzyskanych przez tych badaczy i przez nas jest właśnie skutkiem
subtelnych różnic w operacjonalizacji narcyzmu.
Z kolei inni polscy badacze zastosowali narzędzia podstawowe dla dziedziny badań
narcyzmu – narzędzia, na podstawie których zostały stworzone krótkie kwestionariusze
używane przez nas i węgierskich kolegów – dwa pełnowymiarowe kwestionariusze narcyzmu,
pozwalające rozróżnić narcyzm wielkościowy (NPI) i nadwrażliwy (Hypersensitive Narcissism
Scale Hendin i Cheeka, 1997; polska wersja: Czarna, Dufner i in., 2014). Wyniki uzyskane
przez nich wskazują, że związki pomiędzy perspektywami czasowymi a narcyzmem zależą od
typu narcyzmu branego pod uwagę: narcyzm wielkościowy wiąże się z koncentracją na
hedonistycznej teraźniejszości, a narcyzm nadwrażliwy – z orientacją na negatywną przeszłość
i negatywną, fatalistyczną wersję teraźniejszości (Zajenkowski, Witowska, Maciantowicz,
Malesza, 2016). Narcyzm nadwrażliwy idzie zatem w parze z pesymizmem, skupieniem na
doświadczonych przykrościach oraz z wytworzeniem negatywnych przekonań co do
możliwości zaspokojenia różnych potrzeb, rozwijaniem poglądów o przymierzu sił przeciwko
własnym zamiarom. Wyniki te pozostają w zgodzie z istniejącą wiedzą na temat kolorytu
emocjonalnego w narcyzmie wielkościowym i nadwrażliwym.
Myliłby się ktoś, kto na podstawie opisanych przez nas wyników badań oraz istniejącej
literatury, np. artykułu Sedikidesa, Rudich, Gregga, Kumashiro i Rusbult (2004) pt. Are normal
narcissists psychologically healthy?, wysnułby wniosek, że narcyzm wielkościowy idzie w
parze z pełnią dobrostanu psychicznego. Samopoczucie narcyzów jest ściśle zależne od
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zaspokojenia pewnych koniecznych warunków, a konkretnie spełnienia warunków posiadania
wysokiej samooceny w dziedzinie sprawczości. Nasza seria badań (trzy badania, Ncałkowite =
561) nad relacją narcyzmu wielkościowego z obiektywnie i subiektywnie ocenianą inteligencją
ogólną (Zajenkowski i Czarna, 2015) wykazały, że ta forma narcyzmu istotnie wiąże się z
przypisywanym sobie subiektywnie wysokim poziomem inteligencji, bez względu na jej
obiektywny poziom. Osoby o wysokim poziomie narcyzmu wielkościowego, którym z
dowolnych powodów nie udało się podtrzymać przekonania o własnej wyjątkowej inteligencji,
były niezadowolone z życia, doświadczały napięcia i niskiego tonu hedonicznego.
Kolejna seria badań (pięć badań, Ncałkowite = 1708), tym razem obejmująca również
nadwrażliwą formę narcyzmu, potwierdziła, że narcyzm, bez względu na typ, nie wiąże się z
obiektywnie ocenianą inteligencją, ale jest ściśle związany z przekonaniami i emocjami jej
dotyczącymi (Zajenkowski, Czarna, Szymaniak, Dufner, w recenzji). Narcyzm wielkościowy
współwystępuje z przekonaniami o wysokiej inteligencji własnej i wiąże się z niskim dystresem
w okolicznościach wykonywania testu na inteligencję. Co więcej, narcyzi wielkościowi w
stopniu większym niż osoby nisko narcystyczne uważają inteligencję za istotną dla sukcesu w
wielu dziedzinach życia i opierają na niej swoją samoocenę. Narcyzm nadwrażliwy z kolei nie
jest związany z przekonaniem o wysokiej inteligencji własnej. Towarzyszy mu wzmożony
dystres przy wykonywaniu testów inteligencji. Również w przypadku narcyzów
nadwrażliwych samoocena opiera się (w stopniu większym niż u osób nisko narcystycznych)
na ocenie własnej inteligencji. Biorąc pod uwagę, że ich ocena własnych zdolności
intelektualnych nie jest systematycznie zawyżona (w przeciwieństwie do narcyzów
wielkościowych),

dobrostan osób o

wysokim poziomie

narcyzmu

nadwrażliwego

pozostawiony jest na pastwę zmiennych sytuacji życiowych i niesionej przez nie informacji
zwrotnej o mocy ich intelektu.
Opisane powyżej i inne aspekty emocjonalnego funkcjonowania osób narcystycznych,
wraz z towarzyszącymi im kontrowersjami oraz obiecującymi kierunkami dalszych badań
naukowych, opisaliśmy w rozdziale pt. How Does it Feel to be a Narcissist? Narcissism and
Emotions, opublikowanym w monografii na temat narcyzmu jako cechy pod redakcją
Hermanna, Brunell i Fostera (Czarna i in., 2018).
Interpersonalne i społeczne korelaty oraz skutki wysokiego poziomu narcyzmu
Wspólnotowość i stosunek do innych ludzi a narcyzm
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Jak wskazywałam powyżej, samopoczucie narcyzów jest ściśle związane z tym, jak oceniają
oni samych siebie na wymiarze sprawczości (a w szczególności w odniesieniu do zdolności par
excellence sprawczej – inteligencji). Ich zadowolenie z życia i poczucie szczęścia wydaje się
w nikłym stopniu wiązać z tym, jak funkcjonują i jak oceniają swoje funkcjonowanie na
wymiarze wspólnotowości. Poniżej postaram się pokazać, że prawidłowość ta ma swoje istotne
konsekwencje nie tylko dla ich funkcjonowania emocjonalnego, ale także dla ich stosunku
i traktowania innych.
Osoby wysoko narcystyczne nie cenią wartości wspólnotowych, takich jak ciepło,
harmonia między ludźmi, dzielenie się z innymi, pomaganie czy szczodrość. Conajmniej dwa
znaczące modele teoretyczne w literaturze przedmiotu podkreślają ogromny nacisk, jaki osoby
te kładą na dziedzinę sprawczości, sukces w rywalizacji, osiągnięcia, dominację i wysoki status
osiągnięty dzięki przewadze sprawczej: Rozszerzony Sprawczy Model Narcyzmu (Campbell
i Foster, 2007) oraz mniej znany Minimalistyczny Model Narcyzmu (Paulhus, 2004). Wyniki
wcześniejszych badań pokazały, że kiedy osoby narcystyczne dostrzegają okazję do
autowaloryzacji w sferze sprawczości, nie wahają się dołożyć wszelkich wysiłków i podejmują
wielokrotne, uporczywe próby, ażeby osiągnąć swój cel (Wallace, Ready, Weitenhagen, 2009).
W ten sposób jednostki narcystyczne są w stanie istotnie poprawić poziom swojego wykonania
w testach sprawności (Wallace i Baumeister, 2002). Nie wykazują jednak zainteresowania
samodoskonaleniem się w sferze wspólnotowości (Sedikides, Campbell, Reeder, Elliot, Gregg,
2002).
W naszym badaniu (Czarna, Czerniak i in., 2014) pragnęliśmy sprawdzić, czy to
nieustanne dążenie do doskonałości (albo raczej: przewagi, dominacji) w dziedzinie
sprawczości można wykorzystać, by zwiększyć skłonność narcyzów do dzielenia się zasobami
z innymi, zmotywować ich do okazania szczodrości, a więc działań wspólnotowych.
Konkretnie, chcieliśmy wiedzieć, czy sama zmiana etykiety aktywności, nadanie wspólnotowej
aktywności pozornie sprawczego celu i nazwy wystarczy, by zmotywować ich do bardziej
prospołecznego podziału dóbr. W tym celu przeprowadziliśmy badanie eksperymentalne (N =
95) z trzema warunkami różniącymi się wyłącznie prezentowanym przedmiotem badania: w
jednym warunku osoby badane dowiadywały się, że autorzy badania sprawdzają poziom ich
sprawczych atrybutów (warunek sprawczy), w kolejnym, że przedmiotem badania są cechy
wspólnotowe (warunek wspólnotowy), a w ostatnim nie przedstawiono żadnej informacji o
temacie badania (warunek kontrolny). Zadania prezentowane badanym były w każdym
warunku takie same i w istocie dotyczyły działań wspólnotowych: podziału zasobów pomiędzy
siebie i innych. Główną zmienną zależną była ilość zasobów przyznanych drugiemu
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człowiekowi. Postawiliśmy hipotezy, że 1) w warunku sprawczym narcyzm będzie się wiązał
z bardziej prospołeczną postawą, a więc z wyższą szczodrością w stosunku do drugiej osoby
(w stopniu większym niż w warunku kontrolnym), oraz że 2) w warunku wspólnotowym
wyższy poziom narcyzmu będzie predyktorem niskiej szczodrości.
Wyniki badania potwierdziły drugą hipotezę: narcyzm pozwalał przewidywać dzielenie
się mniejszą ilością zasobów z innymi w warunku wspólnotowym. Wysoko narcystyczne
jednostki zdawały się intencjonalnie demonstrować skąpstwo w dokonywanych przez siebie
decyzjach dotyczących dystrybucji zasobów. „Sukces” w postaci korzystnej autoprezentacji w
sferze wspólnotowości wydawał się niechciany – narcystyczni badani do niego nie dążyli (efekt
ten zinterpretowaliśmy w kategoriach „sukcesu jako wady”, Drat-Ruszczak i Bazińska, 2010;
Reinhard, Stahlberg, Messner, 2008). Pierwsza hipoteza pozostała natomiast niepotwierdzona.
Szczodrość przejawiana przez wysoko narcystyczne osoby nie różniła się istotnie statystycznie
pomiędzy

warunkiem

sprawczym

i

kontrolnym.

Wyniki

badania

potwierdziły

charakterystyczny dla osób narcystycznych brak zainteresowania, a wręcz lekceważenie
dziedziny wspólnotowości i pozostają w zgodzie z Rozszerzonym Sprawczym Modelem
Narcyzmu.
Kontekst nieformalny: popularność wśród rówieśników
Okazuje się jednak, że nacisk narcyzów na dziedzinę sprawczości oraz lekceważenie przez nich
wspólnotowości i norm sprawiedliwego podziału zasobów wcale nie umniejszają ich
atrakcyjności interpersonalnej. Pomimo licznych kosztów psychospołecznych związanych z tą
cechą (Jonason, Li, Czarna, 2013) są oni odbierani jako atrakcyjni potencjalni partnerzy
przynajmniej w kontekście przelotnych związków intymnych. W serii trzech zróżnicowanych
metodologicznie badań, które opublikowaliśmy w Personality and Social Psychology Bulletin
(Dufner i in., 2013; Ncałkowite = 330), obejmującej zwykłe badanie korelacyjne, eksperyment
laboratoryjny i naturalistyczne badanie terenowe, wykonane w różnych kontekstach
kulturowych i stosujące różne narzędzia do pomiaru narcyzmu, wykazaliśmy jednoznacznie,
że narcyzm wywiera silny pozytywny wpływ na spostrzeganą przez innych krótkoterminową
atrakcyjność interpersonalną. Osoby narcystyczne, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, były
spostrzegane jako wysoce pożądani partnerzy krótkoterminowych związków osobistych. Co
więcej, związek pomiędzy narcyzmem a tą popularnością był pośredniczony przez cechy
wysoko sprawcze – śmiałość, a wręcz zuchwałość społeczną, a także przez wysoką
atrakcyjność fizyczną. Odkrycie to spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony
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naukowców i laików, a także mediów (o naszych badaniach pisało kilkakrotnie amerykańskie
pismo Psychology Today, Huffington Post, magazyn Men's Health i wiele innych mediów
amerykańskich, niemieckich i francuskich), a opisujący je artykuł doczekał się dotąd 91
cytowań w prasie naukowej.
Krótko-, lecz nie długoterminowa popularność osób narcystycznych została
przewidziana przez model narcyzmu zwany Chocolate Cake Model (Campbell, 2005;
Campbell, Hoffman, Campbell, Marchisio, 2011), porównujący doświadczenie krótkotrwałej
fascynacji osobami narcystycznymi do jedzenia ciasta czekoladowego: z początku przyjemne i
ekscytujące, zamienia się z czasem w uczucie przejedzenia i mdłości. Inny model, nazywany
Contextual Reinforcement Model, tego samego autora (Campbell i Campbell, 2009),
stanowiący pewnego rodzaju rozwinięcie Chocolate Cake Model, szczególną uwagę
poświęcający mechanizmowi powtarzającego się powrotu do wczesnego stadium znajomości,
również podkreśla wyjątkową spostrzeganą atrakcyjność i popularność osób narcystycznych w
relacjach krótkotrwałych oraz następujące po nich rozczarowanie tymi osobami.
Pragnąc

zbadać

empirycznie

opisywaną

w

ten

sposób

dynamikę

relacji

interpersonalnych narcyzów, podjęłam szereg badań na ten temat (Czarna, 2011; Czarna,
Dufner, i in., 2014; Czarna i in., 2016). Badania te, opublikowane kolejno w pismach o
wzrastającym prestiżu (i tzw. wskaźniku cytowań), charakteryzują się wzrastającym poziomem
złożoności metodologicznej, pomimo że wszystkie one wykorzystują analizę sieci. Zalety
i wszechstronność tej metody zasługują na przybliżenie.
Analiza sieci to zbiór gwałtownie rozwijających się metod statystycznych o szerokim
spektrum zastosowań w wielu dyscyplinach. Dostarcza ona nowoczesnych i komputacyjnie
potężnych narzędzi (np. exponential random graph modeling, ERGM, czy temporal network
autocorrelation modeling, TNAM; Leifeld, Cranmer, Desmarais, 2018; Cranmer, Leifeld,
McClurg, Rolfe, 2017), które dotychczas wykorzystywanych w psychologii społecznej tylko w
małym stopniu. Dzięki tym narzędziom w analizie powstawania i zmian relacji w grupach
można uwzględnić wpływ wielu czynników intra- i interpersonalnych (czy szerzej: relacji
pomiędzy „węzłami” i właściwości „węzłów” sieci, którymi w tym przypadku są ludzie), jak i
naturalnych zjawisk samoorganizacji sieci społecznych. Przez sieci społeczne rozumiemy nie
tylko „sieci” funkcjonujące w Internecie, ale także wszelkie relacyjne struktury społeczne, np.
grupy przyjaciół, sieci organizacji; sieciami mogą być też połączenia neuronów w mózgu czy
korzeni drzew w lesie lub kontakty partnerów seksualnych w grupach towarzyskich.
Wzajemność, skłonność członków grup do tworzenia konfiguracji typu kliki czy struktur
hierarchicznych i przechodnich (np. przewidziane przez teorię równowagi Heidera relacje
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triadyczne – „przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem”) o niemal dowolnej liczbie
aktorów (np. tak zwane cyclic triples czy 4-stars), zjawiska typu Matthew effect (w analizie
sieci zwane wiązaniem preferencyjnym) opisujące większe prawdopodobieństwo powstania
połączenia z aktorem w sieci, który ma już bardzo wysoką liczbę połączeń, czy skłonność ludzi
do nawiązywania relacji z osobami podobnymi do siebie – wszystkie te zjawiska tworzą
kontekst, którego ignorowanie w badaniach wpływu wybranego pojedynczego czynnika – np.
cechy osobowości – na funkcjonowanie osób w grupach zaburza i wypacza obraz
rzeczywistości. Najnowsze narzędzia oferowane przez współczesną analizę sieci pozwalają na
komputacyjnie wydajne testowanie niemal dowolnie wybranych hipotetycznych zależności
dotyczących relacji w grupach.
Pierwsze w serii wykonanych przeze mnie badań dotyczących paradoksalnej
(zważywszy niską wspólnotowość, egoizm i brak empatii) popularności osób narcystycznych
w grupach rówieśniczych zostało przeprowadzone i opublikowane jeszcze przed obroną
doktoratu (Czarna, 2011) i nagrodzone Nagrodą im. Solomona Ascha przez Polskie
Stowarzyszenie Psychologii Społecznej. Przypomnę je dla porządku przedstawiania kolejnych
przedsięwzięć badawczych: przebadałam razem 124 osoby należące do dziewięciu grup
studenckich znających się i spotykających na zajęciach. Odpowiedzi na pytania „kogo i jak
bardzo lubisz w grupie” i „kogo i jak bardzo nie lubisz w grupie”, a więc wskazania-nominacje
i oceny, zostały wykorzystane do budowy socjomatryc, które następnie pozwoliły na obliczenie
wskaźników centralności stosowanych w opisowej analizie sieci: liczby relacji dochodzących i
wychodzących (indegree i outdegree), pośredniczenia (betweenness), bliskości (closeness) i
wpływu (eigenvector).
Każdy z tych wskaźników reprezentuje inny aspekt, inne rozumienie tego, co znaczy
„być centralnym węzłem w sieci”. Dla przykładu liczba relacji dochodzących (indegree)
określa liczbę relacji, w tym przypadku relacji lubienia, ze strony członków grupy, natomiast
pośredniczenie (betweenness) określa zakres, w jakim węzeł sieci (tu: osoba) pośredniczy w
relacjach pomiędzy innymi węzłami w sieci, a więc określa stopień, w jakim dany węzeł jest
niezbędny i posiada kontrolę nad przepływem informacji w grupie. Istotność tych wskaźników
zależy w dużej mierze od kontekstu i badanej grupy, np. pośredniczenie stanowi niezwykle
ważny wskaźnik w badaniach epidemiologicznych, gdzie pojedyncza osoba będąca łącznikiem
pomiędzy podgrupami może doprowadzić do wybuchu epidemii.
Wyniki mojego badania pozwoliły stworzyć złożony obraz pozycji narcyzów w
grupach: z jednej strony zajmowali oni istotnie bardziej centralne pozycje, byli częściej
dostrzegani, z drugiej narcyzm korelował negatywnie z byciem lubianym. Standardem w
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badanych grupach było niedocenianie swojej pozycji, a narcystyczni badani przejawiali
większą trafność w jej ocenie (większe docenianie). Analiza sieci ujawniła ich centralność w
grupach rówieśników, przejawiającą się wyższą liczbą relacji interpersonalnych, zwłaszcza
wychodzących od nich ku innym, strategicznym doborem znajomych wśród wpływowych
(centralnych) członków grupy oraz większą kontrolą przepływu informacji w sieci społecznej,
wynikającą z pośredniczenia pomiędzy członkami grupy. Potwierdzono również hipotezę o
wzajemnej sympatii osób wysoko narcystycznych.
Ograniczeniem badania było zastosowanie kilku uproszczeń, które skutkowały
zmniejszeniem wartości informacyjnej danych takich jak dychotomizacja nominacji (np. zanik
różnicy między odpowiedzią typu „bardzo lubię” i tylko „lubię”). Ograniczenie to wynikało z
faktu, że w czasie powstawania tego artykułu, wedle moich informacji, dostępne
oprogramowanie (w tym R) nie oferowało metod statystycznych umożliwiających
uwzględnienie siły relacji pomiędzy węzłami sieci w tego typu analizach. Innym ograniczeniem
było wykorzystanie jedynie opisowej analizy sieci, której wskaźniki wprowadzono do
zwykłych analiz wariancji oraz analiz korelacji zamiast do modeli dedykowanych do tego typu
danych.
Kolejne w tej serii badań było badanie przeprowadzone w czterech większych grupach
rówieśniczych (Ncałkowite = 122), których członkowie dobrze znali się ze sobą, opublikowane w
Journal of Research in Personality (Czarna, Dufner i in., 2014). Badanie uwzględniało obie
formy narcyzmu: wielkościową i nadwrażliwą. Przedmiotem uwagi były wskaźniki typu
indegree i outdegree (liczba relacji dochodzących i wychodzących), a także betweenness
(pośredniczenie) dotyczące relacji lubienia i nielubienia. W badaniu tym wykorzystano ciągłe
wskaźniki narcyzmu i zwykłe analizy regresyjne (liczba grup była zbyt mała, by móc
wykorzystać modele wielopoziomowe). Zgodnie ze wzmiankowanymi teoriami narcyzmu,
przewidującymi spadek popularności osób narcystycznych z czasem znajomości, zanotowano,
że członkowie grup o wysokim poziomie narcyzmu wielkościowego otrzymali większą liczbę
wskazań jako osoby nielubiane. Byli oni aktywnie nielubiani przez swoich rówieśników. Z
kolei narcyzm nadwrażliwy był negatywnym predyktorem liczby dochodzących wskazań jako
osób nielubianych, czyli członkowie o wysokim poziomie narcyzmu nadwrażliwego otrzymali
mniej wskazań jako lubiani, co sugeruje, że nie byli oni obiektami aktywnej niechęci, a raczej
byli po prostu ignorowani. Obie formy narcyzmu wiązały się pozytywnie z centralnością
rozumianą jako pośredniczenie w grupach rówieśniczych, co sugeruje, że narcyzi byli
nielubiani przez osoby skądinąd niepowiązane ze sobą, nienależące do tych samych podgrup
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(klik). Wyniki potwierdziły, że obie formy narcyzmu są w dłuższej perspektywie czasowej
predyktorami niskiej popularności w grupach rowieśniczych.
Istotnym ograniczeniem opisanego badania był jego przekrojowy charakter. Najbardziej
adekwatnymi testami dla teorii dotyczących dynamiki zmian popularności interpersonalnej
narcyzów są bowiem badania longitudinalne.
Trzecie przedsięwzięcie badawcze podjęte przeze mnie w tej serii było pozbawione
słabości poprzednich badań i jest moją dotychczas najambitniejszą (pod względem metody),
skuteczną próbą weryfikacji teorii, że popularność interpersonalna narcyzów maleje z czasem.
W badaniu wzięły udział 273 osoby należące do 15 grup studenckich. U osób tych zbadaliśmy
poziom narcyzmu wielkościowego oraz samoocenę jawną i ukrytą, a także inteligencję
emocjonalną testowaną jako zdolność. Poziom popularności, zoperacjonalizowany jako liczba
wskazań jako osoba lubiana, był mierzony dwukrotnie: na początku (w pierwszym tygodniu
znajomości) oraz trzy miesiące później. Do analizy danych zastosowano inferencyjną analizę
sieci, a konkretnie temporal exponential random graph modeling (TERGM) przy użyciu świeżo
opracowanego pakietu statystycznego xergm (Leifeld i in., 2018) do obliczeń w środowisku R
(R Core Team, 2015). Przeprowadzona w ten sposób analiza umożliwiła uwzględnienie całego
szeregu samoorganizujących zjawisk sieciowych (z których najprostsze to wzajemność).
Wyniki pokazały, że członkowie grup, którzy cechowali się wysokim poziomem
narcyzmu, byli istotnie popularniejsi niż nisko narcystyczne osoby w pierwszym pomiarze, na
początku znajomości. Jednak podczas gdy upływ czasu wiązał się u przeciętnego badanego z
przyrostem popularności, a więc z rosnącą liczbą otrzymywanych wskazań jako osoba lubiana,
wysoko narcystyczni badani wykazywali istotnie niższy wzrost popularności – nie znajdowali
wielu nowych przyjaciół w grupie (nie był to również skutek efektu sufitowego w pierwszym
pomiarze). W przeciwieństwie do nich badani o wysokiej inteligencji emocjonalnej z czasem
doświadczali istotnie większego przyrostu popularności niż osoby nisko inteligentne
emocjonalnie. Oba zjawiska, narcyzm i inteligencja emocjonalna, nie były ze sobą
skorelowane, a więc, co ważne, wczesna popularność i zmiany pozycji narcyzów w grupach
nie wynikały bynajmniej z ich szczególnych umiejętności emocjonalnych. Opisane efekty
utrzymywały się również po wprowadzeniu kontroli samooceny jawnej i ukrytej. Wyniki tego
badania zostały opublikowane w piśmie Personality and Social Psychology Bulletin i spotkały
się z dużym zainteresowaniem mediów (pisały o nich m.in. amerykańskie gazety i magazyny,
takie jak Los Angeles Times, Maxim, Vice, Greater Good Center, sponsorowane przez
Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, brytyjskie BBC i Daily Mail, kanadyjskie The Globe

22

Wpisz t

and Mail, polskie Newsweek Polska i Rzeczpospolita, a także mówiły o nich brytyjskie radio
BBC oraz amerykańskie telewizje CBS i NBC, w tym popularny Today Show).
Kontekst formalny: funkcjonowanie w kontekście zawodowym
Jeżeli chodzi o konsekwencje narcyzmu dla funkcjonowania w środowisku pracy, podjęłam ten
temat w dwóch rozdziałach przeglądowych, dotyczących związku cech Ciemnej Triady z
zatrudnieniem (Czarna i Zajas, 2018) oraz zjawiska narcystycznego przywództwa (Czarna i
Nevicka, 2019).
W pierwszym z nich omówiłam m.in. teorię i badania dotyczące preferowanych taktyk
i technik manipulacji współpracownikami oraz wybieranych przez narcyzów nisz
zawodowych, ogólnej skuteczności narcyzów w pracy, podejmowanych przez nich zachowań
kontrproduktywnych, wskaźników sukcesu, takich jak poziom wynagrodzenia i satysfakcja z
pracy. Wskazałam, że w świetle istniejących wyników narcyzm wiąże się pozytywnie z
obiektywnymi wskaźnikami zawodowego sukcesu, takimi jak stanowisko w hierarchii
organizacyjnej, zarobki, a także subiektywne poczucie satysfakcji z kariery (Hirschi i Jänsch,
2015; Spurk, Keller, Hirschi, 2016; Wille, De Fruyt, De Clercq, 2013). Ogólna obiektywna
produktywność, skuteczność narcyzów w pracy zależy od okoliczności, takich jak kultura
organizacyjna: radzą sobie oni istotnie gorzej w organizacjach ceniących wartości
wspólnotowe, takie

jak

sprawiedliwość,

obowiązkowość,

dobre relacje

pomiędzy

współpracownikami czy lojalność wobec organizacji (Kish-Gephart, Harrison, Treviño, 2010;
O’Boyle, Forsyth, Banks, McDaniel, 2012). Narcyzm jest również związany z pewnymi
problemami w kontekście pracy, takimi jak zachowania nieetyczne, zwłaszcza wobec
podwładnych, zachowania kontrproduktywne i szkodliwe dla dobra organizacji. Istniejące
dowody empiryczne potwierdzają trafność jednego z najnowszych modeli narcyzmu, the
Energy Clash Model (Sedikides i Campbell, 2017) pokazującego, jak innowacyjność,
nieodpowiedzialność i skłonność do ryzyka wniesiona do organizacji przez narcystycznego
menedżera, najpierw odbierana entuzjastycznie, przekształca się z czasem w siłę dla organizacji
destrukcyjną.
W drugim rozdziale (Czarna i Nevicka, 2019) podjęłam szczegółowy temat wad i zalet
narcystycznych liderów, skupiając się kolejno na zjawisku ich dochodzenia do władzy, przez
analizę ich skuteczności oraz czynników kontekstualnych, które optymalizują ich
funkcjonowanie, oraz tych, które facylitują ich destruktywność. W tym celu dokonałam
krótkiego przeglądu istniejących teorii i badań empirycznych poruszających ten temat, ze
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szczególnym naciskiem na Narcissistic Leaders and Dominance Complementarity Model
(Grijalva i Harms, 2014) oraz the Energy Clash Model (Sedikides i Campbell, 2017). Wreszcie
wskazałam na zabezpieczenia, które mogą wprowadzić organizacje, a także na systemy kontroli
i szkolenia dla kadry zarządzającej, które mogą pomóc utrzymać narcystycznych liderów pod
kontrolą. W obu tych rozdziałach starałam się wykazać, że narcystyczny pracownik czy lider
może być zarówno problemem, jak i cennym nabytkiem dla organizacji, w zależności od
istniejących okoliczności.
Adaptacja narzędzi psychometrycznych
W ramach swojej działalności naukowej angażowałam się również w prace, które miały na celu
adaptację narzędzi psychometrycznych związanych z tematyką narcyzmu i pozostałych cech
Ciemnej Triady: makiawelizmu i psychopatii, by udostępnić je polskim badaczom.
Przeprowadziłam adaptację oraz badania walidacyjne (Czarna i in., 2016; pięć badań,
Ncałkowite = 1300) dla kwestionariusza nazwanego „Parszywą Dwunastką” (oryginalna nazwa to
Dirty Dozen), bardzo krótkiego kwestionariusza służącego do pomiaru cech Ciemnej Triady
autorstwa Jonasona i Webstera (2010). Nasze wyniki potwierdziły trafność i rzetelność polskiej
miary oraz istnienie tej samej struktury czynnikowej, ktora została wcześniej opisana dla
oryginalnego kwestionariusza. „Parszywa dwunastka” umożliwia pomiar trzech społecznie
awersyjnych cech w sposób niezwykle ekonomiczny: odpowiedź na 12 pytań z reguły zajmuje
badanym mało czasu i ich nie męczy. Przy okazji tych badań poszerzyliśmy również wiedzę o
sieci nomologicznej cech Ciemnej Triady oraz o czynnikach sprzyjających moralnie
wątpliwym decyzjom dokonywanym przez osoby o wysokim poziomie tych cech (wynik
dotyczący znaczenia empatycznej troski dla utylitaryzmu osób o wysokim poziomie cech
Ciemnej Triady został opisany w części tego opracowania dotyczącej empatii).
W innej pracy (Żemojtel, Czarna, Piotrowski, Baran, Maltby, 2016; Ncałkowite = 1135)
przeprowadziliśmy adaptację kwestionariusza Communal Narcissism Inventory do warunków
polskich oraz walidację polskiej wersji. Pojęcie narcyzmu wspólnotowego jest stosunkowo
nowe – zostało wprowadzone przez Gebauera i współpracowników w 2012 r. – i wzbudza
kontrowersje w środowisku badaczy narcyzmu. Dzieje się tak, ponieważ wprowadza ono
radykalną redefinicję pojęcia narcyzmu – dotychczas w rozumieniu tego pojęcia podkreślano
koncentrację na sprawczości: potrzeby znaczenia, wielkości, władzy i wyższości były
realizowane przez osoby o wysokim poziomie tej cechy w dziedzinie sprawczości, a nie
wspólnotowości („skierowana na potwierdzenie swojej wielkości, dominująca, manipulacyjna
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orientacja interpersonalna, która jest napędzana wyolbrzymionymi przekonaniami o swojej
sprawczości”; Sedikides i in., 2018, str. 70). Tymczasem, zaproponowana przez Gebauera
zmiana i agency-communion model of narcissism (Gebauer, Sedikides, Verplanken, Maio,
2012) sugerują, że można być narcystycznym, mieć manipulacyjne, egocentryczne i
dominujące podejście do innych osób, czerpiąc przekonanie o swojej wyższości, znaczeniu,
wielkości i mocy z wyolbrzymionego przekonania o własnej wspólnotowości: prospołeczności,
dobroci dla innych, moralności, a niekoniecznie sprawczości. Innymi słowy, osoby
narcystyczne wspólnotowo i sprawczo realizują te same motywy dotyczące „ja” za pomocą
innych środków. W obu przypadkach ich przekonania o sobie są nietrafne, nie odzwierciedlają
stanu faktycznego, a wynikają z intensywnej autowaloryzacji. W swoich aktualnych projektach
badawczych poświęcam wiele uwagi eksperymentalnemu badaniu narcyzmu wspólnotowego,
skupiając się z jednej strony na demaskowaniu hipokryzji tych osób i odkrywaniu prawdziwych
warunków brzegowych ich działania na rzecz innych, a z drugiej na sposobach zmotywowania
ich do autentycznej prospołeczności (w przeciwieństwie do pseudoprospołeczności; Szuster,
2005, za: Reykowski, 1986).
Podsumowanie
Celem najważniejszej części mojej działalności naukowej, którą przedstawiam jako dzieło,
było poznanie, lepsze zrozumienie i, o ile to możliwe, rozwikłanie zagadki, jaką stanowi
funkcjonowanie osób wysoko narcystycznych. Starałam się to uczynić, prowadząc badania
dotyczące ich świata wewnętrznego, w tym w szczególności tych aspektów funkcjonowania
emocjonalnego i poznawczego, które mogą mieć najsilniejsze konsekwencje dla traktowania
przez nich innych ludzi, a także badania dotyczące funkcjonowania narcyzów wśród tych
innych oraz tego, jak są przez nich odbierani.
Udało mi się wykazać, że narcyzm wiąże się zarówno z niskim poziomem
emocjonalnego aspektu empatii, w tym niską podatnością na zarażenie afektywne, niską
wrażliwością na cudze emocje, jak i ze specyficznymi tendencyjnościami w zakresie
rozpoznawania emocji. Zjawiska te są elementami mechanizmu napędzającego i
podtrzymującego manipulacyjne i eksploatacyjne, a także często wrogie nastawienie narcyzów
do innych osób. Jednocześnie wyniki prowadzonych przeze mnie badań przyczyniły się do
wyrazistszego rozróżnienia narcyzmu wielkościowego i nadwrażliwego – dwóch form tej
cechy, które idą w parze z wyraźnie różnym poziomem dobrostanu psychicznego, samooceny,
wiążą się z innymi deficytami i innym funkcjonowaniem interpersonalnym. Wreszcie seria
moich badań dotyczących pozycji narcyzów w grupach przyniosła podwójną korzyść: z jednej
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strony odpowiedziała na szereg pytań merytorycznych, dowodząc, że pomimo braku
poszanowania dla zasad sprawiedliwej wymiany społecznej i wartości wspólnotowych, osoby
wysoko narcystyczne cieszą się wybitną popularnością na wczesnych etapach znajomości, a
następnie doświadczają osłabienia tej popularności i nasilenia niechęci ze strony rówieśników.
Żaden z tych efektów nie jest bezpośrednim skutkiem samooceny narcyzów ani ich
umiejętności emocjonalnych, lecz raczej doświadczanych przez ich otoczenia społeczne:
fascynacji ich pewnością siebie i atrakcyjnością fizyczną, a następnie rozczarowania
postępowaniem narcyzów.
Z drugiej strony z moich badań wynikła również korzyść innego rodzaju, przyczyniły
się one bowiem do popularyzacji (poprzez demonstrację użyteczności) metody statystycznej,
niedocenianej i rzadko dotychczas wykorzystywanej w psychologii społecznej (być może ze
względu na złożoność zarówno jej samej jak i dostępnego oprogramowania do jej stosowania),
a zarazem wartościowej, użytecznej i wszechstronnej – czyli analizy sieci. Gdzieś „po drodze”
w trakcie poszukiwania rozwiązań zagadki narcyzmu, przyczyniłam się do udostępnienia
polskim badaczom kilku ważnych narzędzi do prowadzenia badań w tej dziedzinie. Wierzę, że
udało mi się istotnie zbliżyć do wyjaśnienia kilku „paradoksów” związanych z narcyzmem,
chociaż oczywiście temat ten zasługuje na dalsze badania, ponieważ nie został wyczerpany ani
do końca wyjaśniony.
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych)
a) Ciemna Triada cech jako część szybkiej strategii życiowej w rozumieniu Life History
Strategy Theory

W naszym projekcie z zakresu psychologii ewolucyjnej (Jonason, Li, Czarna, 2013; Ncałkowite =
626) badaliśmy związki cech Ciemnej Triady z tzw. szybką strategią życiową w rozumieniu
Life History Strategy Theory, a w szczególności z kosztami psychospołecznymi tej strategii
(takimi jak dysfunkcjonalne, niestabilne i niskiej jakości związki z bliskimi, zarówno
członkami rodziny pochodzenia, jak i z partnerem ze związku intymnego i dziećmi).
Psychologia ewolucyjna proponuje bowiem wyjaśnianie zachowań osób o wysokim poziomie
tych społecznie awersyjnych cech poprzez ich interpretację jako przejawu tej strategii życiowej
nakierowanej na maksymalizację zysków tu i teraz, bez względu na długoterminowe koszty.
Podjęliśmy ten temat z perspektywy międzykulturowej, badając przewidywane związki w
trzech krajach istotnie różnicących się kulturowo i ekonomicznie (w Stanach Zjednoczonych,
Polsce i Singapurze). Pomimo, że skromna liczba krajów uwzględnionych w tym projekcie,
różniących się wszak na dużej liczbie wymiarów (np. kolektywizm–indywidualizm, średnie
dochody, religijność, klimat itd. itp), uniemożliwia wyciąganie wniosków o przyczynach
zaobserwowanych różnic w poziomach cech (np. stwierdzonego wyższego poziomu narcyzmu
w próbie polskiej i amerykańskiej w porównaniu z próbą singapurską), projekt ten przyniósł
istotne odkrycia. Konkretnie, fakt podobieństwa relacji pomiędzy cechami Ciemnej Triady a
szeregiem wskaźników kosztów psychospołecznych charakterystycznych dla szybkiej strategii
życiowej oraz podobieństwo roli płci w tych relacjach, bez względu na lokalizację, przemawia
za słusznością wiązania Ciemnej Triady z tą właśnie strategią życiową.

Jonason, P. K., Li, N. P., Czarna, A. Z.(2013). Quick and Dirty: Some Psychosocial Costs
Associated with the Dark Triad in Three Countries. Evolutionary Psychology, 11, 172-185.
b) Znaczenie podobieństwa i lubienia w społecznej indukcji afektu
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W tym projekcie (Wróbel, Królewiak, Czarna, 2015, N = 85) badaliśmy eksperymentalnie
czynniki psychologiczne wpływające na społeczny transfer emocji (zwany też społeczną
indukcją afektu czy zarażeniem emocjonalnym lub afektywnym). Dokładniej mówiąc,
testowałyśmy, czy spostrzegane podobieństwo osobowości pomiędzy „nadawcą” afektu (a
więc osobą, która wyraża emocję) a „odbiorcą” afektu (osobą, która obserwuje wyraz emocji)
wpływa na zachodzące u „odbiorcy” zarażenie afektywne. Przewidywałyśmy, że wysokie
podobieństwo do „nadawcy” będzie sprzyjać zgodnym reakcjom afektywnym, natomiast niskie
podobieństwo będzie sprzyjać reakcjom niezgodnym. Do wzbudzenia afektu zastosowałyśmy
materiał wideo, a do manipulacji podobieństwem osobowości użyto winiet reprezentujących
rzekome odpowiedzi „nadawcy” na te same pytania, na które „odbiorca” odpowiadał na
początku badania, służące do pomiaru osobowości. Owe rzekome odpowiedzi „nadawcy” były
podobne do odpowiedzi badanego w warunkach podobieństwa, a odmienne w warunkach
niepodobieństwa. Nasze wyniki pokazały, że niepodobieństwo istotnie sprzyjało zmniejszonym
zgodnym reakcjom afektywnym, a mediatorem tego związku było niskie lubienie. W żadnym
z testowanych przez nas warunków nie zaobserwowałyśmy niezgodnych reakcji afektywnych.
Innymi słowy: żaden z naszych warunków nie sprzyjał wzrostowi afektu w odpowiedzi na
cudzą ekspresję smutku ani spadkowi afektu w reakcji na cudzą ekspresję radości. Badani przez
nas ludzie zawsze reagowali w sposób zgodny, natomiast zakres i siła tych zgodnych reakcji
były istotnie moderowane przez spostrzegane podobieństwo pomiędzy sobą a „nadawcą
emocji”.
Wróbel, M., Królewiak, K., Czarna, A. Z. (2015). Do I mirror your mood if we’re peas in a
pod? Similarity and liking in the social induction of affect. Journal of Social Psychology,
155(6), 636-649 doi: 10.1080/00224545.2015.1047437.

c) Motywacja epistemiczna (potrzeba poznawczego domknięcia) jako mediator i
moderator pomiędzy stresem i lękiem a procesami decyzyjnymi
W badaniu korelacyjnym przeprowadzonym na próbie młodych mężczyzn (Kossowska,
Czernatowicz-Kukuczka, Szumowska, Czarna, 2016, Ncałkowite = 70) sprawdzałyśmy związek
stresu, którego wskaźnikiem był tutaj poziom kortyzolu zmierzonego w próbce śliny, z
decyzjami moralnymi, w szczególności utylitaryzmem i deontologią w decyzjach moralnych.
Interesowała nas rola motywacji epistemicznej, zoperacjonalizowanej jako potrzeba
poznawczego domknięcia, dla tego związku. Badani, których stres był wysoki i których
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motywacja epistemiczna (motywacja do osiągnięcia pewności) była wysoka, podejmowali
decyzje istotnie silniej utylitarne, ale tylko kiedy utylitaryzm (tutaj poświęcenie życia jednej
osoby dla dobra innych) w przedstawionych dylematach moralnych pozwalał ratować
członków grupy własnej. Dla tych badanych, dla których potrzeba osiągnięcia pewności nie
była istotnym celem, a więc tych, których motywacja epistemiczna była niska, przynależność
grupowa nie miała tak istotnego znaczenia. Wysoki poziom stresu u tych badanych wiązał się
z bardziej deontologicznymi decyzjami.
W dwóch eksperymentach (Jaśko, Czernatowicz-Kukuczka, Kossowska, Czarna, 2015,
Ncałkowite = 338) badałyśmy wpływ behawioralnego systemu hamowania i potrzeby
poznawczego domknięcia na styl przetwarzania informacji w podejmowaniu decyzji.
Przewidywałyśmy, że behawioralny system hamowania będzie istotnie regulował zachowanie
w kontekście wymagającym podejmowania decyzji i że związek ten będzie pośredniczony
przez poziom zaktywizowania potrzeby poznawczego domknięcia. Dodatkowo, by
rozstrzygnąć kontrowersje związane z relacjami pomiędzy lękiem, potrzebą poznawczego
domknięcia oraz charakterystykami przetwarzania informacji, wprowadziłyśmy manipulację
parametrami zadań decyzyjnych. Wyniki potwierdziły nasze przewidywania: behawioralny
system hamowania wiązał się silnie ze stylem podejmowania decyzji, a związek ten był
mediowany przez potrzebę poznawczego domknięcia. Co więcej, charakterystyki zadań
decyzyjnych

moderowały

związek

potrzeby

poznawczego

domknięcia

ze

stylem

podejmowania decyzji. Kiedy zadanie nie dostarczało jasnych wskazówek dotyczących
sposobów dojścia do trafnej decyzji, badani o wysokim poziomie potrzeby poznawczego
domknięcia przedłużali proces poszukiwania informacji bardziej niż badani o niskiej potrzebie
domknięcia. Natomiast kiedy zadanie dostarczało jasnej i wiarygodnej strategii podjęcia trafnej
decyzji, badani z wysoką potrzebą poznawczego domknięcia skracali proces gromadzenia
informacji, stosując zasugerowaną strategię.

Kossowska, M., Czernatowicz-Kukuczka, A., Szumowska, E., Czarna, A.Z. (2016). Cortisol
and moral decisions among young men: The moderating role of motivation toward
closure. Personality and Individual Differences, 101, 249-253.
doi:10.1016/j.paid.2016.06.017
Jaśko, K., Czernatowicz-Kukuczka, A., Kossowska, M., Czarna, A.Z. (2015). Individual
differences in response to uncertainty and decision making: The role of behavioral inhibition
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system and need for closure. Motivation and Emotion, 39, 541-552. doi:10.1007/s11031-0159478-x
d) Ustalenie równoważności konfiguralnej i metrycznej kwestionariusza The Mental
Health Continuum – Short Form
Brałam również udział w dużym międzykulturowym przedsięwzięciu (Żemojtel i in.,
2018) mającym na celu zbadanie struktury czynnikowej oraz sprawdzenie ekwiwalencji
pomiarowej kwestionariusza The Mental Health Continuum – Short Form, służącego do
pomiaru zdrowia psychicznego. Badania przeprowadzone w 38 krajach na próbie, sumarycznie,
ponad ośmiu tysięcy osób, dostarczyły dowodów istnienia równoważności konfiguralnej (takiej
samej struktury) oraz metrycznej (umożliwiającej porównywanie korelatów i predyktorów
badanego zjawiska pomiędzy krajami) dla tej skali. Przedsięwzięcie to, w które
zaangażowanych było 43 badaczy i badaczek z różnych stron świata, zaowocowało publikacją
w Journal of Clinical Psychology.
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