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Recenzja pracy doktorskiej Pani mgr Marty Rogozy 

„Kształtowanie się struktury cech osobowości i ich korelaty w okresie późnego 

dzieciństwa” 

 

Przedstawiona do recenzji praca doktorska autorstwa Pani mgr Marty Rogozy pt. 

„Kształtowanie się struktury cech osobowości i ich korelaty w okresie późnego dzieciństwa” 

wpisuje się w nurt badań leksykalnych struktury osobowości. Należy przypuszczać, że 

zainteresuje ona osoby zajmujące się badaniem struktury osobowości, jak również naukowo 

bliska będzie psychologom z nurtu psychologii edukacji, rozwojowej i wychowawczej. 

Dysertacja podejmuje nowatorski problem przygotowania metody samoopisu do badania 

struktury cech osobowości dzieci w okresie późnego dzieciństwa oraz jej korelatów. 

Zazwyczaj metody badające temperament i osobowość dzieci w okresie wczesnoszkolnym 

opierały się na ocenie obserwatorów (rodziców i nauczycieli). Dobrze się zatem stało, że 

Autorka wraz z promotorem dysertacji skonstruowała własną metodę „Obrazkowy Pomiar 

Cech osobowości” w dwóch wersjach: do badania dzieci młodszych oraz diagnozującą dzieci 

starsze, a ponadto dokonała ich walidacji.  

Liczne badania pokazują, że wyjątkowość i różnorodność ludzkich zachowań jest 

zakodowana w języku. Ponadto wskazują na istnienie uniwersalnego (międzykulturowego) 

opisu cech osobowości nie tylko osób dorosłych, ale także dzieci i młodzieży (choć jest ich 

zdecydowanie mniej), na co wskazują opracowane kwestionariusze obrazkowe, np. „Picture 

Based Value Survey for children” oraz „Nonverbal Five Factor Inventory” (NFFI, Ostendorf   

i Sommer, 2003; tłum. W. Klinkosz, 2005). Podjęty przez Autorkę pracy temat jest ważny w 

aspekcie poznawczym, ponieważ pozwala potwierdzić równoważność modelu Wielkiej Piątki 

w odniesieniu do populacji dzieci w wieku od 7 do 12 lat, podobnie jak została potwierdzona 

uniwersalność kulturowa modelu Big Five w odniesieniu do młodzieży w wieku 12-17 lat 

(McCrae, de Fruyt, Sękowski, Klinkosz i in., 2007).   

 Praca doktorska jest rzetelnym studium teoretyczno-empirycznym nad pięcioczynnikową 

strukturą osobowości dzieci w wieku późnego dzieciństwa oraz przewidywalnymi wzorcami 

współzależności z wartościami, symptomami emocjonalnymi oraz zachowaniami 
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problematycznymi. Badania podłużne dzieci pozwoliły potwierdzić względną stałość cech 

modelu Big Five u dzieci na przestrzeni sześciu lat. Wyniki badań strukturalnych wskazują na 

zgodne z oczekiwaniem dobre dopasowanie do danych struktury pięciu cech osobowości w 

grupie dzieci młodszych i starszych, ale jednocześnie pokazują, że model Big Five nie jest 

jedynym możliwym i najlepszym rozwiązaniem. Uzyskane przez Autorkę wyniki są zgodne z 

wieloma raportami z badań leksykalnych, które przyjmują liczbę pięciu czynników, jako 

optymalną do opisu osobowości dorosłych, mimo konkurencyjnych poglądów badaczy 

optujących za zwiększeniem liczby czynników do sześciu, a nawet ośmiu. 

Część pierwsza pracy stanowiąca teoretyczne podstawy projektu badań własnych składa 

się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym Autorka przybliża najważniejsze definicje 

osobowości zawężone do zespołu cech, jako „względnie stałych różnic indywidualnych w 

charakterystykach psychicznych, których wariancja jest częściowo genetycznie zdominowana” 

(Strelau, 2002, s. 26-27), historię konstruktu cechy w oparciu o jej filozoficzne ujęcie 

(Arystotelesa, Teofrasta i Hipokratesa-Galena), opisuje dwa współczesne podejścia w sposobie 

analizy osobowości w kategorii cech (podejście dyspozycyjne i deskryptywne). Następnie 

przechodzi do krytyki teorii cech przytaczając negatywne oceny badaczy (Mischel, Necker, 

Bandura), którzy kwestionują stałość zachowania ludzkiego i jego zgodność z posiadanymi 

cechami, opowiadając się tym samym za determinującą rolą sytuacji i/lub środowiska. 

W kolejnym rozdziale dysertacji dokonano przeglądu najważniejszych teorii 

psychologicznych dotyczących struktury osobowości, począwszy od klasycznej teorii Gordona 

Allporta, poprzez czynnikową teorię osobowości Raymonda Cattella, trójczynnikową teorię 

Hansa Eysencka, pięcioczynnikowy model struktury osobowości w ujęciu leksykalnym 

(Goldberg) oraz kwestionariuszowym (Costa i McCrae). Na zakończenie Autorka pracy 

opisuje modele bazujące na Teorii Pięcioczynnikowej: Cybernetyczną Wielką Piątkę 

DeYounga oraz Kołowy Model Metacech Osobowości opracowany przez Strusa i Cieciucha, 

oparty nie na cechach podstawowych ale na różnych ich konstelacja tworzących metacechy 

osobowości.  

Rozdział trzeci poświecony jest specyfice rozwoju w okresie późnego dzieciństwa. 

Autorka opisuje różne taksonomie cech osobowości dziecka w tym okresie rozwojowym, a 

także przybliża trzy najważniejsze podejścia do badania cech osobowości u dzieci. Część 

trzecia tego rozdziału jest najbardziej rozbudowana i jednocześnie najciekawsza. Najpierw 

Autorka prezentuje trzy sposoby pozyskiwania danych o cechach (i strukturze) osobowości w 

okresie dzieciństwa. Są to:   
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1. Narzędzia samoopisowe dla osób dorosłych, które stosowane do badania młodszych 

osób, ujawniały trudności w zrozumieniu pozycji kwestionariuszy.  

2. Narzędzia pozyskiwania danych o dzieciach od osób dorosłych i rówieśników, przy 

czym najczęściej używanym w różnych kulturach jest model pięcioczynnikowy. Wspomnieć tu 

można o 278 itemowej metodzie NEO-PI-3, której nie wymienia Autorka, a którą stosowali w 

badaniach międzykulturowych młodzieży w wieku 12-14 oraz 15-17 lat w Polsce 2006 roku 

W. Klinkosz i A. Sękowski.  

3. Narzędzia badawcze konstruowane adekwatnie do poziomu rozwojowego 

respondentów, zarówno kwestionariuszowe i niekwestionariuszowe oraz niewerbalne, czyli 

obrazkowe. Ten ostatni fragment rozdziału zasługuje na szczególne uznanie. Autorka 

dysertacji przybliża interesujące i mało znane metody kwestionariuszowe diagnozujące 

strukturę osobowości dzieci najmłodszych (w wieku od 4 do 7 lat), korespondujące z cechami 

Wielkiej Piątki. Ponadto prezentuje metody niekwestionariuszowe bazujące np. na 

ustrukturalizowanym wywiadzie obejmującym sytuację konwersacji dziecka z dwoma 

rówieśnikami (lalkami) („Berkeley Puppet interview”, BFQ-C,  Measelle, Ablow, Cowan i 

Cowan, 1998). Zajmująca i obiecująca jest autorska propozycja metody do badania dzieci w 

wieku od 7 do 13 lat, a mianowicie „Obrazkowy Pomiar Cech Osobowości” (OPCO, 

Maćkiewicz i Cieciuch, 2013). Szczegółowy opis testu OPCO świadczy o wysokich 

kompetencjach jej twórców i wskazuje na możliwość zastosowania Pięcioczynnikowej Teorii 

Osobowości w praktyce diagnostycznej dzieci w okresie późnego dzieciństwa. Test OPCO stał 

się głównym narzędziem badawczym recenzowanej przeze mnie dysertacji, jest on trafny i 

rzetelny oraz był wcześniej prezentowany (opublikowany) w dwóch artykułach naukowych (w 

2012 i 2016 roku).  

Rozdział czwarty mógłby w zasadzie stanowić całość z rozdziałem trzecim z uwagi na 

bliskość tematyczną. Dotyczy on związku cech osobowości dzieci z innym aspektami 

psychologicznego funkcjonowania, m.in. samooceną, dobrostanem psychicznym, 

kreatywnością, osiągnięciami, zaburzeniami osobowości, religijnością. Jednak z uwagi na 

znaczną objętość rozdziału trzeciego, rozbudowanie go o korelaty cech osobowości w okresie 

dzieciństwa zmieniłoby proporcjonalną strukturę dysertacji. Dokonany przez Autorkę w 

ostatnim rozdziale teoretycznym przegląd badań jest dogłębny i obejmuje wiele aspektów 

funkcjonowania człowieka w powiązaniu z Teorią Osobowości Costy i McCrae. Tym bardziej 

należy docenić analityczność i sumienność rozważań, które pozwoliły doktorantce umiejętnie 

wskazać te zmienne psychologiczne („prototypowe komponenty” dla poszczególnych cech), 
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które istotnie korelowały z cechami osobowości Wielkiej Piątki. Dla przykładu: „(…) uczucia 

okazały się dominujące dla neurotyczności, myśli dla otwartości na doświadczenia; zaś 

pozostałe cechy okazały się kombinacją – ekstrawersję charakteryzuje mieszanka zachowania z 

uczuciami, sumienność – zachowania z myślami, zaś ugodowość jest opisywana w podobnym 

stopniu przez wszystkie elementy (s. 61). Przeprowadzone analizy badań pozwoliły Autorce 

wybrać z licznych związków cech modelu Pięcioczynnikowego z różnymi charakterystykami 

psychologicznymi trzy reprezentatywne elementy: 1. Motywacyjny (odzwierciedlający sferę 

poznawczą skupioną na wartościach), 2. Behawioralne wskaźniki cech osobowości właściwe 

dla okresu dzieciństwa (w tym zachowania problemowe), 3. Sferę emocjonalną, a w niej 

związek cech osobowości z symptomami emocjonalnymi. Te trzy charakterystyczne elementy 

(„prototypowe korelaty”) wybrane w sposób aprioryczny stały się przedmiotem analiz w 

kolejnych trzech częściach rozdziału czwartego.  

Szczegółowe rozważania dotyczące związków cech osobowości z wartościami 

reprezentowanymi zwłaszcza w teorii Shaloma Schwartza, w której to wartości mają znaczenie 

motywacyjne i charakter ponadsytuacyjny są oparte o meta-analizy 60 badań poświeconych 

temu zagadnieniu. Pozwoliły one Autorce wysnuć wniosek, że kwestionariusz PVQ jest zbyt 

trudny dla badanych dziesięcioletnich dzieci i dlatego lepszym diagnostycznie dla tego okresu 

rozwojowego okazała się metoda obrazkowa „Picture-Based Value Survey for Children” 

(PBVS-C, Döring, 2008). Test PBVS-C stał się inspiracją do przygotowania przez Maćkiewicz 

i Cieciucha „Obrazkowego Pomiaru Cech Osobowości”, który został zastosowany w 

dysertacji. 

W dalszej części rozdziału czwartego Autorka omawia związki cech osobowości z 

zachowaniami problemowymi, które nazwała korelatami behawioralnymi. Przedstawione w 

sposób interesujący analizy badań dzieci z wykorzystaniem „Strengths and difficulties 

Questionnaire” (SDQ) wskazują na istotne prawidłowości zachowań prospołecznych z ich 

cechami osobowości (z wyjątkiem czynnika neurotyczności). Polska zrewidowana wersja SDQ 

(Skoczeń i in., 2016) mierzy dwa behawioralne objawy emocjonalne oraz zachowania 

prospołeczne, a ponadto nowe czynniki: behawioralna nadaktywność oraz uważność. Autorka 

słusznie zauważa, że bezpośredni pomiar zachowania u dzieci w okresie późnego dzieciństwa, 

(tym bardziej we wcześniejszych okresach rozwojowych) jest trudny przy zastosowaniu 

standardowych kwestionariuszy i pozwala jedynie pośrednio wnioskować o zachowaniu dzieci. 

Może nieco dziwić fakt, dlaczego uwaga została skupiona na „negatywnych” aspektach 

funkcjonowania dzieci, a nie również tych pozytywnych, czyli na zachowaniach 
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prospołecznych? Zwłaszcza, że zastosowany w dysertacji kwestionariusz SDQ mierzy nie 

tylko behawioralne objawy emocjonalne, problemy z zachowaniem, kłopoty z rówieśnikami i 

trudności utrzymania uwagi, ale również zachowania prospołeczne (zob. s. 67).  

Ostatni punkt tego rozdziału opisuje związki cech osobowości w ujęciu Costy i McCrae z 

różnego rodzaju problemami emocjonalnymi. Autorka słusznie zauważa, że korelatem wielu 

deficytów zdrowia psychicznego jest nasilenie cechy neurotyczności. Dotyczy to także dzieci, 

u których można powiązać cechę neurotyczności np. z ujawnianymi zaburzeniami lękowymi i 

symptomami depresji.  

Spójny i logiczny przegląd teorii oraz analiza badań zaprezentowanych w rozdziale 

trzecim i czwartym stanowią doskonały punkt wyjścia do sformułowania hipotez badawczych 

dotyczących zarówno możliwości diagnozowania pięciu Wielkich Czynników osobowości w 

populacji dzieci późnego dzieciństwa, a także ich związków z motywacyjnym, emocjonalnym i 

behawioralnym funkcjonowaniem. 

Empiryczną część pracy stanowią rozdziały od 5 do 10. Rozpoczyna ją rozdział, w którym 

został omówiony krótko lecz wyczerpująco problem badań własnych (struktura i rozwój cech 

osobowości w dzieciństwie oraz ich korelaty) i cele badawcze. Autorka sformułowała trzy cele 

badawcze w odniesieniu do dzieci w okresie późnego dzieciństwa:  

1. Zbadanie (pięcioczynnikowej) struktury cech osobowości.   

2. Sprawdzenie współzależności cech osobowości z wartościami, zachowaniami 

problemowymi oraz symptomami emocjonalnymi.  

3. Porównanie zmian zachodzących w obrębie struktury i nasilenia cech osobowości w 

okresie późnego dzieciństwa.  

W oparciu o teoretyczne rozważania Autorka założyła następujące 4 prawidłowości 

(hipotezy):  

„Pięcioczynnikowy model opisujący strukturę cech osobowości jest dobrze dopasowany 

do danych w okresie późnego dzieciństwa” (H1).  

„Wyróżnione czynniki przyjmują teoretycznie przewidywalny wzorzec relacji z 

wartościami, zachowaniem oraz symptomami emocjonalnymi” (H2).  

„Pięcioczynnikowa struktura cech osobowości jest stała (równoważna) między kolejnymi 

pomiarami w badaniach longitudinalnych” (H3).  

„Poziom nasilenia cech osobowości nie zmienia się w kolejnych pomiarach” (H4).  

Dodatkowo hipotezy od 1 do 3 zostały przetestowane na niezależnych próbach dzieci w 

Polsce, Italii i Niemczech (w odrębnym przedsięwzięciu stanowiącym część projektu 
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badawczego). Jasno formułowane cele oraz hipotezy badawcze są dobrym wprowadzeniem do 

dalszej lektury.  

W rozdziale szóstym doktorantka przedstawiła sposób organizacji badań własnych 

bazujący na planie sekwencyjnym. Obejmował on trzy pomiary w klasach od 1 do 6, które 

zrealizowano w odstępach sześciomiesięcznych (od semestru letniego 2013 do semestru 

letniego 2014). Danymi wyjściowymi do analizy struktury osobowości i jej korelatów były 

wyniki z pierwszego pomiaru. Podstawą do analizy zmian/stałości struktury cech osobowości 

były dane uzyskane z wszystkich pomiarów. Próby badawcze dzieci (w wieku od 6 do 10 lat) 

były liczne: w pierwszym badaniu diagnozowano 963 dzieci, w drugim 530 i w trzecim – 404. 

W dalszej części rozdziału 6. Autorka przedstawiła procedurę analityczną i sposób, w jaki 

zamierzała zweryfikować postawione hipotezy. W odniesieniu do pierwszej hipotezy 

wykorzystała eksploracyjne modelowanie równań strukturalnych (ESEM; Asparouhov i 

Muthén, 2009), które pozwala testować wcześniej założoną strukturę (dzięki zastosowaniu 

rotacji celowanej) oraz stwierdzić dobre dopasowania do danych. Weryfikację drugiej hipotezy 

(ocenę siły i kierunek związków) badano na dwa sposoby: metodą korelacji parametrycznej   

r-Pearsona oraz regresji liniowej. Do sprawdzenia prawdziwości hipotezy trzeciej o 

równoważności struktury pięcioczynnikowej w planie longitudinalnym wykorzystano analizę 

równoważności pomiaru (Meredith, 1993) posługując się kryteriami zaproponowanymi przez 

Chena (2007). Ostatnią hipotezę weryfikowano wykorzystując analizę latentnych krzywych 

rozwojowych (LGC; Byrne i Crombie, 2003) pozwalających zbadać różnicę w nasileniu 

porównywanych zmiennych między kolejnymi pomiarami, a także to, czy osoby badane 

różniły się w punkcie wyjścia w zakresie analizowanych zmiennych. 

Procedura analizy danych została omówiona w sposób przejrzysty, wręcz perfekcyjny, co 

świadczy o wysokiej świadomości metodologicznej Autorki i znajomości zaawansowanych 

statystyk.  W ostatniej części tego rozdziału zostały przedstawione narzędzia pomiaru 

psychologicznego wykorzystane w badaniach i jednocześnie dołączone do pracy w formie 

załączników. Sposób przedstawienia narzędzi badawczych jest zasadny i prawidłowy. W 

czterech punktach opisano kolejno właściwości psychometryczne wykorzystanych metod:  

1. Narzędzia do pomiaru cech osobowości dzieci: „Obrazkowy Pomiar Cech Osobowości 

Dzieci” (OPCO; Maćkiewicz i Cieciuch, 2012, 2016) oraz „Big Five Questionnaire for 

Chuildren (BFQ-C, Barbanelli i in., 2003; polska adaptacja: Cieciuch, Toczydłowska-Niemiec 

i Barbanelli, 2016).  
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2. Kwestionariusz do pomiaru wartości w klasycznym ujęciu Schwartza: „Picture-Based 

Value Survey for Children” (PBVS-C, Döring i in., 2010; polska adaptacja: Cieciuch, 

Harasimczuk i Döring, 2010).  

3. Kwestionariusz do pomiaru mocnych stron i trudności w zachowaniu: „Strenghts and 

Difficulties Qwstionnaire (SDQ, Goodman, 1997; polska adaptacja Skoczeń i in., 2016).  

4. Kwestionariusz do pomiaru symptomów depresji i zaburzeń lękowych: „Revised Child 

Anxiety and Depression Scale” (RDADS, Chorpita i in., 2000; polska adaptacja Skoczeń i in., 

2017).  

Sposób zredagowania tej części jest klarowny i dowodzi biegłej znajomości omawianych 

narzędzi badawczych.  

W rozdziale siódmym Autorka dokonała weryfikacji pięcioczynnikowej struktury 

osobowości u dzieci młodszych oraz starszych. Zaplanowany układ treści jest przejrzysty, zaś 

weryfikacja pięcioczynnikowej struktury osobowości została dokonana kolejno dla dzieci z 

klas od pierwszej do szóstej. Gdyby jednak przyjąć za psychologią rozwojową wiek od 7 do 

10-12 roku życia dzieci jako „młodszy szkolny” można by wówczas zrezygnować z 

wyodrębniania grup dzieci młodszych (1-3 kasa) oraz starszych (4-6), niemniej jednak prawo 

wyboru należy do osoby piszącej pracę. Zarówno dla próby dzieci młodszych (N=600), jak i 

starszych (N=203) model pięcioczynnikowy okazał się dobrze dopasowany do danych. W 

kolejnych sześciu krokach doktorantka testowała dopasowanie modelu pięcioczynnikowego do 

danych dla poszczególnych sześciu grup wiekowych uczniów (klasy 1-6). Dalsze analizy 

pokazały, że mimo dobrego dopasowania modelu czynnikowego do danych - w zależności od 

grupy wiekowej - czynniki posiadały ładunki inne od zakładanych, jak również uzyskano 

niższe wartości od spodziewanych w jednym lub dwóch czynnikach. Wyniki analizy można 

uznać jednak za przewidywalne, ponieważ wynikają z małej liczebności prób (powstałych z 

podziału próby dzieci młodszych i starszych na 3 podgrupy). Tym samym można uznać 

wyróżnione pięć czynników korespondujących z modelem Pięcioczynnikowym Costy i 

McCrae, jako adekwatny dla dzieci już w okresie młodszym szkolnym, a tym samym 

pozytywnie zweryfikować hipotezę pierwszą. 

Rozdział ósmy dysertacji obejmujący testowanie związku cech osobowości dzieci z 

innymi zmiennymi został napisany prawidłowo. Najpierw Autorka przeprowadziła analizę 

korelacyjną dwóch metod (werbalnej i niewerbalnej) mierzących cechy 5BF u dzieci w dwóch 

grupach wiekowych. Oczekiwane związki pomiędzy tymi samymi czynnikami dla dzieci 

starszych były silne (zadowalające), ale w doniesieni do młodszych raczej niedostateczne (r-
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Pearsona <0,16 do 0,49>). W dalszej kolejności przeprowadziła analizę korelacyjną i 

regresyjną pomiędzy narzędziami mierzącymi 5BF (OPCO i BFQ-C) i wybranymi wcześniej 

korelatami (w obu grupach). Tylko niewielka liczba zakładanych współzależności miedzy 

cechami a preferencjami wartości, zachowaniami problemowymi oraz symptomami 

emocjonalnymi została potwierdzona w badaniach dzieci. Autorka konkluduje, że w badaniach 

preferencji wartości metoda obrazkowa jest bardziej odpowiednia dla dzieci młodszych. 

Natomiast w diagnozie związku cech osobowości z zachowaniami problemowymi więcej 

zgodności z oczekiwaniami raportowano w grupie dzieci starszych (dla obu - OPCO i BFQ-C). 

Najmniej przewidywanych relacji cech osobowości zgodnych z symptomami emocjonalnymi 

zanotowano u dzieci młodszych (niezgodnych z przewidywaniami dla OPCO), więcej dla 

starszych (dla obu testów).  Doktorantka doskonale poradziła sobie z analizą wielu danych 

uzyskanych z analizy korelacyjnej oraz regresyjnej i dokonała krótkiego i klarownego 

podsumowania współzależności, poddając w wątpliwość trafność postawionej hipotezy 2 (s. 

121-123).  

Jako szczególnie ważny i znaczący pragnę uznać rozdział 9, który dotyczy stabilności 

struktury osobowości w późnym dzieciństwie oraz nasilenia cech.  Autorka perfekcyjnie 

udowadnia w testowanym modelu konfiguracyjnym, na podstawie badań podłużnych, że 

pięcioczynnikowa struktura cech osobowości jest stabilna pomiędzy porównywanymi grupami. 

Tym samym została potwierdzona hipoteza 3. Analiza równoważności pomiaru w modelu 

skalarnym i ocena dopasowania modelu skalarnego okazała się zadowalająca jedynie w 

odniesieniu do dzieci starszych, co pozwala dokonywać porównania zmian na poziomie 

nasilenia cech tylko w grupie dzieci klas 4-6. Weryfikacja ostatniej hipotezy zakładającej 

stabilność nasilenia cech w kolejnych pomiarach, której prawdziwość sprawdzano 

wykorzystując analizę latentnych krzywych rozwojowych (LGC) została przeprowadzona w 

sposób prawidłowy. Stwierdzone trudności w dopasowaniu modeli do danych pozwalają 

uprawomocnić Hipotezę 4 w odniesieniu do trzech Wielkich Czynników w grupie starszych 

uczniów (za wyjątkiem ekstrawertyczności i ugodowości). W odniesieniu do uczniów 

młodszych (mimo dobrego dopasowania modelu) wykazano jedynie stabilność cechy 

otwartości w kolejnych pomiarach, co pozwoliło Autorce częściowo potwierdzić H4. 

Ostatni rozdział zatytułowany „Dyskusja” składa się z pięciu części. W trzech pierwszych 

Autorka przedstawiła dyskusję poszczególnych celów pracy, w czwartym dokonała 

podsumowania, a w piątym krytycznie odniosła się do ograniczeń związanych m.in. ze 

sposobem prowadzenia pomiaru u młodszych dzieci i przyczyn uzyskania zbyt niskich 
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rzetelności skal w badaniu młodszych dzieci. Uważam, że ambitne zadanie przeanalizowania 

procesu kształtowania struktury cech osobowości oraz ich korelatów w wieku 

wczesnoszkolnym zostało uwieńczone sukcesem. Zakładane cele sformułowane w postaci 

czterech pytań: „Czy struktura cech osobowości przyjmuje pięcioczynnikową strukturę?” (P1), 

„Czy cechy osobowości wiążą się w teoretycznie przewidywalny sposób z innymi 

zmiennymi?” (P2), „Czy pięcioczynnikowa struktura osobowości jest równoważna i stabilna w 

czasie?” (P3) oraz „Czy pozom nasilenia cech osobowości jest stabilny w okresie względnie 

krótkiego czasu (16 miesięcy)?” (P4) - zostały zrealizowane w sposób perfekcyjny.  

Autorka przeprowadziła wnikliwą dyskusję wyników w sposób systematyczny, logiczny i 

syntetyczny. Wychodząc od analizy struktury cech osobowości późnego dzieciństwa, 

krytycznie odniosła się do sprzecznych wyników, jakie uzyskała w badaniu uczniów klas 

szóstych metodą OPCO przyznając z pokorą badacza, że „OPCO nie jest optymalnym 

sposobem pomiaru dla dzieci, które posiadają już niezbędny zestaw umiejętności poznawczych 

(…)” (s. 133). W dalszej kolejności, przyjmując zbliżony do dorosłych wzorzec związków 

cech osobowości z innymi zmiennymi, dokonała stosownych analiz. Wyniki zachodzących 

relacji 5BF z wartościami, symptomami emocjonalnymi oraz zachowaniami problemowymi 

opisała krótko i syntetycznie, wykazując różne wskaźniki procentowej predykcji cech z innymi 

zmiennymi (inny dla każdej z grup dzieci i różny dla dwóch „konkurencyjnych” metod 

pomiaru: werbalnej i obrazkowej). Podsumowując Autorka wskazała najbardziej 

satysfakcjonujące relacje cech osobowości (z wartościami) oraz najmniej zadowalające (z 

zachowaniami problemowymi). W ten sposób doktorantka potwierdziła jedynie częściowo 

hipotezę 2, a jednocześnie wykazała, specyfikę oraz ograniczenia dwóch metod pomiaru: 

OPCO (obrazkowej) i PBVS-C (werbalnej), które powinny być dobierane adekwatnie do celu 

diagnozy, a także wieku dzieci (OPCO raczej dla młodszych), a także uzasadniła 

zaobserwowane różnice niejednakowym rozwojem poznawczym dzieci w różnym wieku. 

Następnie przeprowadziła dyskusję stabilności cech na podstawie trzykrotnego pomiaru i 

dokonała posumowania ich stabilności i nasilenia u dzieci młodszych i starszych. Uzyskane 

wyniki potwierdziły brak istotnych zmian cech osobowości w późnym dzieciństwie, a więc 

stabilność i równoważność pięcioczynnikowej struktury w tym okresie rozwojowym w czasie 

jednego roku. Należy jednak dodać, że zwłaszcza u dzieci młodszych, wnioski nie są 

jednoznaczne i są obarczone większym błędem, niż w przypadku dzieci starszych.  

W Podsumowaniu Autorka krótko i precyzyjnie pokazała, co było Jej zamierzeniem i co 

udało Jej się uzyskać zachowując dużą ostrożność przy wyciąganiu jednoznacznie pewnych 
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wniosków. W ostatnim punkcie rozdziału 10. doktorantka wskazała ograniczenia wynikające 

ze stosowania metod bazujących na samoopisie do badania osobowości dzieci, braku 

możliwości dokonywania szerokich uogólnień wyników z badania osobowości obrazkowym 

narzędziem, którego jest współautorką oraz faktu braku liczebnej stałości grupy dzieci na 

poszczególnych etapach badań.  

Bibliografia jest bogata, w dużej mierze zawiera pozycje obcojęzyczne i stanowi 19 stron 

pracy. Ważnym uzupełnieniem pracy doktorskiej jest 12 załączników, które stanowią metody 

zastosowane w badaniach, a także dwa opublikowane artykuły współautorstwa doktorantki. 

 

Wnioski końcowe 

1. Praca doktorska Pani mgr Marty Rogozy jest dobrze napisana. Układ treści dysertacji 

jest prawidłowy. Praca składa się ze spisu treści, streszczenia, dwóch głównych części: 

teoretycznej oraz empirycznej, dyskusji wyników, bibliografii i spisu załączników. 

Pewien niedosyt budzi brak Wprowadzenia do pracy doktorskiej, w którym Autorka 

mogłaby przybliżyć motywy podjęcia pracy w sensie badawczym oraz przedstawić 

metodologię badań własnych (m.in. problem badawczy, cele i hipotezy), a także 

zaprezentować ramowy układ pracy.  

2. Sposób zredagowania części teoretycznej jest klarowny i dowodzi biegłej znajomości 

zagadnień dotyczących struktury cech osobowości. Na szczególne uznanie zasługuje 

fakt, przygotowania przez Autorkę podsumowania na zakończenie każdego z czterech 

pierwszych rozdziału dysertacji, jak również dwóch empirycznych. Pozwala to na 

precyzyjne usystematyzowanie prezentowanych zagadnień oraz płynne przejście do 

zagadnień kolejnych.  

3. Oryginalność i nowatorstwo postawionego problemu badawczego polega nie tylko na 

skonstruowaniu własnej metody diagnozy dzieci młodszych oraz dzieci starszych za 

pomocą „Obrazkowego Pomiaru Cech Osobowości” i przeprowadzeniu procedury jej w 

walidacji, ale również na potwierdzeniu uniwersalności międzykulturowej Modelu 

Pięcioczynnikowego w badaniu dzieci poprzez dokonanie replikacji badań dzieci 

niemieckich i włoskich.  

4. Chociaż w pracy postawione zostały tylko cztery hipotezy ilość zebranych danych 

empirycznych jest ogromna, co stanowi niewątpliwie zaletę. Patrząc na ogrom 

włożonej pracy, aż chce się zaznaczyć, że na podstawie tak dużej liczby analiz można 
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byłoby zredagować dwa doktoraty. Przykładowo, tytuł pierwszego temat mógłby 

brzmieć „Stabilność struktury cech osobowości w późnym dzieciństwie”,  a drugiego 

„Struktura cech osobowości  dzieci w okresu wczesnoszkolnym i wybrane korelaty 

motywacyjne, behawioralne i emocjonalne”. Podkreślić należy, że doktorantka jest 

współautorką dwóch artykułów, z których jeden opublikowany został w czasopiśmie z 

Listy A MNiSW.  

5. Autorka pracy jest bardzo dobrze przygotowana do jej opracowania nie tylko od strony 

edytorskiej, ale także pod względem metodologicznym i psychometrycznym. Projekt 

badań własnych jest klarowny, opisując metody pomiaru podano wskaźniki rzetelności, 

kolejność i procedurę analizy danych oraz sposób weryfikacji hipotez, co zasługuje na 

najwyższe uznanie.  

6. Należy również wyróżnić przygotowany i pomyślnie zrealizowany projekt badań w 

dwóch etapach (częściach) dotyczący: a) struktury cech i ich korelatów (badania 

podłużne) oraz b) testowania równoważności trzech pomiarów cech w aspekcie stałości 

vs zmiany nasilenia poszczególnych cech wśród tych samych dzieci (badania 

podłużne). 

7. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt wykorzystania w badaniach autorskiej 

metody „Obrazkowy Pomiar Cech Osobowości” (OPCO). 

 

Sugestie i wątpliwości  

Za drobne niedoskonałości pracy uznać należy: 

1. Współczynniki zgodności wewnętrznej niektórych skal polskich testów były zbyt 

niskie. Dotyczy to niektórych skal kwestionariuszy wykorzystanych w badaniach dzieci 

(zob. s. 84-89):  

a). OPCO dla ekstrawersji (dla młodszych), otwartości oraz ugodowości (dla 

młodszych i starszych),  

b). BFQ-C dla otwartości na zmianę (dla młodszych),  

c). PBVS-C dla zachowawczości (dla młodszych), przekraczanie siebie (dla 

młodszych), otwartość na zmiany oraz umacnianie siebie (dla młodszych i starszych),  

d). SDQ dla uważności (dla młodszych i starszych), behawioralnej nadaktywności 

oraz emocjonalności (dla młodszych),  

e). RCADS dla lęku napadowego i separacyjnego (dla młodszych) i zaburzeń 

obsesyjno-kompulsywnych (dla starszych).  
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Uzyskane niesatysfakcjonujące rzetelności skal (alfa<0, 60) zwłaszcza w badaniu 

młodszych dzieci zdecydowanie osłabia pewność wnioskowania statystycznego. 

Autorka w części „Ograniczenia” (s. 140) wspomniała o niskiej rzetelności pomiaru 

skal metod zastosowanych w badaniu ale zrobiło to na poziomie wysokiego stopnia 

ogólności. 

2. Dobrze byłoby jasno wskazać/przypomnieć na podstawie wyników, której z dwóch 

metod badających 5BF (werbalnej czy niewerbalnej) przeprowadzone zostało 

eksploracyjne modelowanie równań strukturalnych (ESEM)? Dotyczy to m.in. p. 6.3.1 

(„Weryfikacja hipotezy 1 o pięcioczynnikowej strukturze cech osobowości w okresie 

późnego dzieciństwa”), p. 7.1 i p. 7.2 („Weryfikacja o pięcioczynnikowej struktury 

osobowości u dzieci młodszych” i „[…] starszych”). O tym, że prezentowane w 

dysertacji analizy są  oparte głównie na badaniu kwestionariuszem „Obrazkowy Pomiar 

Cech Osobowości” (OPCO w dwóch wersjach dla dzieci klas 1-3 oraz 4-6) Autorka 

pisze na s. 56 i odsyła również do załącznika 1 i 2. Równocześnie słusznie zauważa, że 

metody przeznaczone do badania dzieci o różnym poziomie rozwoju poznawczego 

mogą być nietrafne i dodaje, że „Istniejące metody pomiaru uzupełnione przez 

kwestionariusz OPCO zdają się pokrywać różne etapy rozwoju poznawczego dzieci, a 

główny wniosek płynący z badań pozostaje spójny – cechy Wielkiej Piątki mogą być 

uchwycone” (s. 59). 

3. Wydaje mi się, że praca zyskałaby na klarowności, gdyby na początku rozdziału 7 

dokonać oceny trafności metody obrazkowej (OPCO) w oparciu o werbalną (BFQ-C), a 

w dalszych analizach (w rozdziale 7 „Weryfikacja pięcioczynnikowej struktury 

osobowości…” oraz rozdziale 8 „Korelaty osobowości”) konsekwentnie prowadzić 

analizy w oparciu o jedną (własną) metodę do pomiaru Big Five. Czyż nadmiar analiz 

(dwutorowych/równoległych) nie utrudnia wyprowadzenia wniosków i weryfikowania 

hipotezy pierwszej? Czy niewystarczające byłoby dokonanie analiz przy wykorzystaniu 

własnego narzędzia niewerbalnego (OPCO) mierzącego cechy osobowości dzieci? 

Podwójna ilość analizowanych danych uzyskanych w badaniu dwoma testami 

diagnozującymi te same zmienne (5BF), w mojej opinii problematyzuje wnioskowanie. 

Ponadto uzyskane związki korelacyjne i regresyjne pomiędzy tymi samymi czynnikami 

osobowości mierzonymi przez OPCO i BFQ-C oraz preferencjami wartości, 

zachowaniami problemowymi i symptomami emocjonalnymi przyjmują różne znaki 

(dodatnie vs ujemne), co utrudnia formułowanie jednoznacznych konkluzji. 



13 

 

4. Czy słusznie potwierdzono częściowo prawdziwość Hipotezy 4 (o stabilności cech w 

kolejnych pomiarach) w odniesieniu do młodszych uczniów, skoro nie można mówić o 

równoważności pomiaru na poziomie skalarnym w odniesieniu do dzieci w wieku 7-9 

lat (zob. s. 125 i 129)? 

 

 Przedstawioną do recenzji pracę doktorską oceniam bardzo wysoko ze względu na 

podjęty temat, wartość dokonanej analizy literatury psychologicznej, a szczególnie 

zaprezentowane w niej badania własne Autorki, klarowne wnioski, jakie wyprowadziła   

z analizy prezentowanych badań oraz samo skonstruowanie obrazkowej metody do badania 

osobowości dzieci. Tym samym stwierdzam, że rozprawa doktorska Pani mgr Marty Rogozy  

„Kształtowanie się struktury cech osobowości i ich korelaty w okresie późnego dzieciństwa” 

spełnia wymogi określone w art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o tytule i stopniach 

naukowych (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595, z późn. zm.) stawiane kandydatom do  uzyskania 

stopnia naukowego doktora z zakresu psychologii. W związku z powyższym stawiam formalny 

wniosek o dopuszczenie Pani mgr Marty Rogozy do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

Lublin, 7 marca 2018 roku 

 

 


