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Ocena rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Miciuka p.t. „Self-concept adequacy:

Empirical studies on the field of cognitive personality theory".

W ocenianej rozprawie doktorskiej pan mgr Łukasz Miciuk podjął się

ambitnego zadania - opracowania wielowymiarowego modelu umożliwiającego

całościową ocenę tzw. adekwatności Obrazu Ja (Self-Concept Adequacy, SCA) i

sprawdzenia go w serii badań empirycznych.

Problem, który podejmuje - to jedna z centralnych kwestii psychologii

osobowości niemal od samych początków badań na obrazem własnej osoby. Czy

możemy w jakikolwiek sposób dowieść, że człowiek ma trafny bądź nietrafny obraz

samego siebie? Jeżeli dysponujemy przybliżoną miarą takiej trafności, to czy jest ona

dobrym prognostykiem poziomu adaptacji psychologicznej (zdolności osoby do

zaspokajania własnych potrzeb, dobrego radzenia sobie z wyzwaniami przed którymi

stoi?). Autor proponuje model integracyjny, wykorzystujący szereg istniejących już

podejść teoretycznych do tych kwestii (ale koncentrujących się według niego na

względnie izolowanych konstruktach, a więc na cząstkowych mechanizmach

odpowiedzialnych za formowanie się adekwatnego pojęcia siebie).

Po dokonaniu obszernej, starannej analizy literatury przedmiotu, inspirowany

modelem psychometrycznym trafności Rao i Sinharaya (2007), mgr Miciuk proponuje

następujący, hierarchiczny model teoretyczny. Obraz samego siebie jest według

niego adekwatny, jeżeli cechuje się wysoką wiarygodnością (credibility -

niezniekształconym myśleniem o sobie; odpowiednik trafności treściowej),

obiektywnością (objectivity - zadowalającą zgodnością między samoocenami a

zewnętrznymi ocenami; odpowiednik trafności konwergentnej), oraz użytecznością

(utility - zdolnością obrazu siebie do przewidywania adaptacji w życiu codziennym;

odpowiednik trafności predykcyjnej).

Natężenie każdej z tych właściwości Ja jest z kolei wskaźnikowane przez

szereg wymiarów niższego rzędu, l tak, wskaźnikami wiarygodności Ja są wg. Autora



rozprawy procesy motywacyjne w Ja (dążenia do auto-waloryzacji i auto-weryfikacji,

obniżające wiarygodność Ja, oraz dążenia do trafnej samooceny i dokonania

pozytywnej zmiany siebie - sprzyjające wysokiej wiarygodności Ja), złożoność

integracyjna (integrative complexity, zdolność do różnicowania i integrowania

niezgodnych informacji na temat samego siebie), oraz konstruowanie siebie w

kategoriach relacyjnych (ja-współzależnego; myślenie o sobie w kategoriach relacji z

bliskimi ludźmi powinno ułatwiać samopoznanie, wgląd w samego siebie, hipoteza

„lustra"). Z kolei wskaźnikami obiektywności Ja (trafności konwergentnej) miałyby być

zgodność samoocen z tym, jak jesteśmy oceniani przez innych (self-other

agreement), oraz tzw. meta-zgodność Ja-inni (meta-accuracy, a więc zgodność

między tym co inni sądzą na mój temat z moimi opiniami na temat ich sądów o

mnie). Wreszcie, proponowanymi przez mgr Miciuka wskaźnikami użyteczności Ja

są; dążenie do celu w życiu (purpose in ///e, efektywne zaangażowanie w realizację

określonych wartości lub zadań osobistych), balans afektywny (hedonic balance]

przewaga emocji pozytywnych nad negatywnymi), i radzenie sobie (resiliency;

przede wszystkim zdolność do mobilizowania się w sytuacjach trudnych, „odradzania

się").

W części empirycznej Autor koncentruje się nie na weryfikacji całego modelu

(bo, biorąc pod uwagę jego złożoność, byłoby to niemożliwe w jednym

przedsięwzięciu empirycznym), ale na sprawdzeniu, czy (a) postulowane wskaźniki

wiarygodności Ja przewidują poziom jego obiektywności (konwergencję, czyli

zgodność sądów o sobie z sądami innych ludzi), oraz, (b) czy wskaźniki

obiektywności sądów o sobie są z kolei dobrymi predyktorami użyteczności Ja (a

więc jego adaptacyjności, efektywności samoregulacji w życiu osobistym).

Pan Łukasz Miciuk zrealizował trzy badania, sprawdzając kilkanaście

szczegółowych hipotez (większość wielokrotnie, w 2-ch lub 3-ch badaniach). We

wszystkich trzech badaniach zapraszano dobrze znające się nawzajem diady

(koledzy, przyjaciele partnerzy/rtki itp.). Każda z osób proszona była o dokonywanie

samoocen i ocen partnera od względem tych samych charakterystyk (wymiarów), co

umożliwiało wyliczenie różnych wskaźników niezbędnych do sprawdzenia

formułowanych w pracy hipotez teoretycznych.

W pierwszych dwóch badaniach - służących przede wszystkim ocenie, czy

założone predyktory przewidują poziom konwergencji ocen Ja-inni - Autor



zastosował, obok miar kwestionariuszowych różnych konstruktów - technikę Q-Sort

specjalnie przystosowaną do celów badania (np. celowo wyselekcjonowano zawarte

w samoopisie cechy obserwowalne - względnie łatwe do oceny obrazu siebie przez

innych, i cechy trudno obserwowalne - niełatwe do oceny przez innych). Konstrukcja

Q-sort była bardzo staranna, przemyślana, oparta na analizie ilościowej ocen cech

osobowości dokonywanej przez sędziów kompetentnych. W trzecim badaniu,

służącym przede wszystkim sprawdzeniu, w jakim stopniu konwergencja ocen Ja-inni

pozwala przewidywać poziom użyteczności obrazu siebie, stosowano wyłącznie

kwestionariuszowe wskaźniki odpowiednich konstruktów.

Rezultaty empiryczne

Wyniki, zaprezentowane syntetycznie w tabeli 17-tej (s. 82-83), są tylko

częściowo zbieżne z przewidywaniami modelu SCA.

Po pierwsze - tak jak spodziewał się Autor - w odróżnieniu od tzw. cech

obserwowalnych zawartych w Ja, cechy nieobserwowalne nie są istotnie powiązane

z jakimikolwiek predyktorami, związanymi z ocena wiarygodności Ja.

Prawdopodobnie oznacza to, że nie możemy niestety ocenić trafności obrazu siebie

w zakresie ważnych, globalnych autocharakterystyk typu „odczuwam wewnętrzną

wolność, jestem panem własnego losu", czy też „jestem dobrym człowiekiem", które

mogą przecież być centralnymi przekonaniami na temat siebie, nadającymi sens

naszej egzystencji: są ważne, ale nie przejawiają się w czytelnych oznakach (np.

zachowaniach), powalających zewnętrznemu obserwatorowi jednoznacznie je

zidentyfikować i zdiagnozować.

Po drugie, spośród założonych predyktorów obiektywności sądów o sobie,

jedynie dążenie do trafnej samooceny (self-assesment, seif-acccuracy - motywacja

do poznania prawdy o sobie), oraz rozbudowane ja relacyjne (relational-

interdependent self) istotnie przewidywały zbieżność saomoocen i ocen Ja

dokonywanych przez innych. Natomiast pozostałe predyktory „motywacyjne" -

dążenia do autowaloryzacji, auto-weryfikacji, i poprawy siebie, oraz złożoność

integracyjna - nie podnosiły ani nie obniżały tzw. obiektywności Ja, czyli zgodności

samoocen z ocenami Ja przez innych.

Po trzecie, okazało się, że zbieżność samoocen z ocenami innych jest

istotnym predyktorem balansu efektywnego, posiadania celu w życiu, oraz zdolności

do radzenia sobie z przeciwnościami. Tak więc rzeczywiście, parametr Ja



intepretowany jako jego obiektywna samoocena, wydaje się być czynnikiem

odpowiedzialnym za dobrą adaptację psychologiczną.

Ocena pracy

Ogólnie - oceniam prace jako ambitne, udane przedsięwzięcie badawcze.

Autor okazuje pogłębioną znajomość poruszanych zagadnień i umiejętność

dokonywania swobodnej analizy relacji między różnymi podejściami teoretycznymi,

wydobywania istotnych analogii i różnic między nimi, wreszcie - dokonywania

syntezy meta-teoretycznej w proponowanym przez siebie podejściu konceptualnym.

Program pomysłowych badań empirycznych jest dobrze pomyślanym testem

niektórych implikacji modelu. Badania zaplanowano i zrealizowano poprawnie,

starając się w maksymalny stopniu wyzyskać istniejące już, uznane metody pomiaru

różnych interesujących Autora konstruktów, o znanych parametrach

psychometrycznych, Z drugiej strony Autor wykazuje znaczną elastyczność w

dostosowaniu ważnej metody (Q-sortu) do celów badania tak, aby można było

uzyskać odpowiedzi na interesujące go pytania.

Wszystko to nie oznacza, że nie mam wątpliwości czy też uwag krytycznych.

Uwagi do modelu SCA

Chociaż metafora psychometryczna (wielowymiarowej trafności), jaką Autor

się posługuje - jest pociągająca, to jednak takie ujęcie obrazu siebie budzi

wątpliwości. Podstawowy problem polega na tym, że obraz siebie nie jest

narzędziem pomiarowym, ale centralną organizacją w osobowości odpowiedzialną

na integrację naszego doświadczenia i efektywne zarządzanie zachowaniem. W

związku z tym użyteczność Ja (utiiity) ma zupełnie inny sens niż w psychometrii: nie

ma ona „przewidywać adaptacji" („...the capacity ofone's self-concept to predict

his/her adaptation In everyday functioning", s. 11) ale ją zapewniać!

Z tego punktu widzenia przyjmowane przez Autora założenie, że zdolność to

samopoznania, wgląd w siebie - właściwości objawiające się w wiarygodności i

obiektywności obrazu Ja - powinny być predyktorem dobrej adaptacji

psychologicznej, jest co najmniej wątpliwe. Metafory psychometryczna sugeruje, że

tak powinno być. Jeżeli jednak myślimy o reprezentacji siebie jako o mechanizmie

psychologicznym odpowiedzialnym za efektywną samoregulacie, to pomocne w niej

może być nie tyle realistyczny, zobiektywizowany stosunek do siebie i własnych



możliwości, ile tendencja do podtrzymywania zespołu pozytywnych przekonań na

swój własny temat będących zasobem psychologicznym, umożliwiającym radzenie

sobie z życiowym niepowodzeniem, traumą, utrata osoby bliskiej, zagrożeniami

egzystencjalnymi itp. Od dawna na takie funkcje stosunku do własnej osoby

wskazują badanie z pogranicza psychologii społecznej i psychologii zdrowia. Dla

przykładu, jeszcze w latach 80-tych Shelley Taylor i Johnaton Brown (1988) dokonali

przeglądu badań wskazujących, ze osoby radzące sobie w życiu wykazują zespół

wzajemnie podtrzymujących się złudzeń na swój własny temat: m.in. zawyżoną

samoocenę, iluzję kontroli, egotyzm atrybucyjny, oraz nierealistyczny optymizm

(obszerny przegląd złudzeń służących podtrzymaniu nierealistycznie dobrego

mniemania o sobie u osób zdrowych można np. zna eźć w podręczniku psychologii

społecznej Bogdana Wojciszke, 2011).

Chociaż wyniki uzyskane w relacjonowanych w rozprawie badaniach sugerują,

że zbieżność samoocen z tym, jak jesteśmy spostrzegani przez innych, jest

predyktorem dobrej adaptacji, to Autor powinien odnieść się do wspomnianej tu

obszernej literatury sugerującej przeciwne zależności i zastanowić się, dlaczego

dostaje to co dostaje. Może w rzeczywistości zależności, jakie stwierdził, nie są

liniowe? (np. najlepsza dla „użyteczności ja11 jest niewielka różnica między

samooceną a oceną przez innych - na korzyść siebie - nie zaś brak takiej różnicy?)

A może „chłodna" metodologia - polegająca na badaniu związków korelacyjnych

między ogólnymi sądami na temat siebie innych - sprzyja wykrywaniu takich

zależności jakie raportuje w swojej rozprawie (gdyż wykrycie ew. pozytywnej funkcji

złudzeń na temat siebie wymagałoby postawienia ludzi w sytuacji eksperymentalnej,

w której pojawiają się sygnały zagrożenia dla ich istotnych potrzeb i wartości?).

W dyskutowanym tu kontekście chciałbym też podnieść kwestię samego,

nieostrego pojęcia Self-Concept Adequacy. Mam wrażenie, że - zamiast coś

wyjaśniać - zaciera ono fundamentalne różnice między dwiema ideami: ideą

trafności samopoznania (do której odnosi się tak pojęcie wiarygodności [credibility]

obrazu siebie jak i jego obiektywności), oraz ideą funkcjonalności trafnego

samopoznania (oceny, czy dobrze służy ono człowiekowi w realizowaniu jego dążeń i

zmaganiach z rzeczywistością). Uważam, że są to dwie niezależne od siebie kwestie,

wymagające odrębnych konceptualizacji.

Uwaga szczegółowa do budowy konstruktu wiarygodność (por. s. 3), Można

oczywiście traktować jego składowe jako niezależne czynniki, dające efekty



addytywne, ale być może ciekawsze byłoby założenie o zależnościach

moderacyjnych- Np., kiedy ktoś rna rozbudowane Ja relacyjne { a więc dostęp do

informacji od innych ludzi które są niezbędne, by trafnie oceniać samego siebie),

wtedy - im wyższa zdolność do integrowania informacji o sobie (wskaźnikowana np.

przez integrative complexity) - tym większa będzie ostatecznie trafność samooceny.

Jeżeli jednak Ja relacyjne jest ubogie, i ludzie nie uwzględniają w konstruowaniu

siebie wiedzy o sobie pochodzącej z relacji interpersonalnych - wówczas same

zdolności integracji info o sobie nie będą podnosiły trafności obrazu siebie, a mogą

nawet prowadzić do jej trwałych zniekształceń.

Komentarz terminologiczny; Krytykując (s. 6-7) używanie terminu samowiedza,

Autor zakłada, że odnosi się on do realnej wiedzy o sobie. To nieporozumienie:

termin „knowledge" używany jest w psychologii na oznaczenie poznawczej

reprezentacji określonego obiektu lub zdarzenia w umyśle, i nie ma znaczenia, czy

reprezentacja ta jest trafna czy nietrafna, bogata czy też uboga. Używanie termin

„self-knowledge" ma głęboki sens, gdyż sygnalizuje, że autor patrzy na obraz Ja z

perspektywy teorii wiedzy i pamięci przyjętej w psychologii poznawczej (np.

interesuje się procesami przetwarzania informacji w systemie Ja, patrzy na Ja z

perspektywy rozróżnienia między wiedzą proceduralną a wiedzą deklaratywną;

interesuje się organizacją samowiedzy, np. tym, czy ma strukturę modularną itp.).

Inne uwagi

Chociaż Autor rzetelnie przedstawia wyniki swoich analiz, a nawet pokazuje

zbiorcze zestawienia rezultatów swoich badań -dla ułatwienia Czytelnikowi

śledzenia struktury wyników - w postaci tabelarycznej (s. 82-83), to zabrakło mi w

Dyskusji systematycznego odniesienia wyników do modelu teoretycznego. Np., jak

już pisałem, z sześciu rozpatrywanych teoretycznie czynników, sprzyjających

obiektywności obrazu siebie, działały tylko dwa (motywacja do poznania samego

siebie + relacyjne konstruowanie siebie), natomiast pozostałe - dążenia do auto-

waloryzacji, auto-weryfikacji, i poprawy siebie, oraz złożoność integracyjna - nie

pozostawały w systematycznych związkach z wskaźnikami obiektywności obrazu

siebie. Dlaczego akurat te dwa pierwsze czynniki „pracowały" jako predyktory, a

pozostałe nie? Jakie wnioski wynikają z takiego układu wyników dla modelu - może

należałoby go zmienić, uprościć?



Meta-zgodność Ja-inni okazuje się pozytywnie związana z dążeniem do auto-

weryfikacji. Dlaczego? Może konceptualizacja tego dążenia (jako źródła nastawień

obronnych, utrudniających samopoznanie, por. s. 24) nietrafna? A może bronimy

pewnego poglądu na temat siebie, gdyż jest to kluczowy, łatwo dostępny poznawczo,

stabilny auto-schemat, efekt poznania samego siebie?

2 innej beczki: jeżeli Autor zakłada (por. s. 18), że istnieje naturalna

sekwencja rozwojowa: wiarygodność -> obiektywność -> użyteczność obrazu siebie,

to dlaczego nie próbował analiz mediacyjnych, dzięki którym mógłby dowieść

istnienia takiego kierunku przyczynowości?

Konkluzje

Rozprawa jest samodzielnym wkładem do problematyki. Wprowadza

interesującą, choć (jak starałem się wykazać) dyskusyjną ideę teoretyczną - model

Self-Concept Adequacy, i proponuje jego systematyczną weryfikację w serii

profesjonalnie zrealizowanych badań empirycznych. Autor wykazuje zdolność do

zadawania ciekawych pytań badawczych, świetną orientację w podejmowanej

problematyce, oraz dobre opanowania metodologii badań w psychologii osobowości.

Praca jest dobrze ustrukuralizowana i napisana klarownym, komunikatywnym

angielskim, cechuje się logicznym tokiem wywodu. Mimo pewnych zastrzeżeń

sformułowanych w drugiej części mojej opinii, uważam, że praca zasługuje na

wyróżnienie.

W konkluzji, zaprezentowana rozprawa spełnia wszystkie warunki pod

adresem pracy doktorskiej sformułowane w ustawie o stopniach i tytule naukowym.

Dlatego też wnoszę o dopuszczenie pana mgr Łukasza Miciuka do dalszych stadiów

przewodu doktorskiego.
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