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Problem adaptacyjnej wartości empatii 
w kontekście jej związków 

z poziomem organizacji osobowości
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Celem prezentowanego badania była analiza związków składowych empatii (tj. empatycznej troski, osobistej 
przykrości i przyjmowania perspektywy) z funkcjami psychicznymi określającymi dojrzałość osobowości 
(czyli z dojrzałością mechanizmów obronnych, integracją tożsamości, zdolnością do testowania rzeczywisto-
ści, kontrolą impulsów agresywnych i obecnością „kompasu moralnego”). Dodatkowo poszukiwano odpowie-
dzi na pytanie o rolę płci w tych związkach. W badaniu uczestniczyło 183 młodych dorosłych (64,5% kobiet 
i 35,5% mężczyzn). Zastosowano Inwentarz organizacji osobowości (Izdebska, Pastwa-Wojciechowska, 
2013) oraz Skalę wrażliwości empatycznej (Kaźmierczak, Plopa, Retowski, 2007). Uzyskane wyniki wska-
zały na znaczące powiązania między jakością funkcjonowania osobowości a reagowaniem empatycznym, 
w szczególności na związki osobistej przykrości z patologią organizacji osobowości. Ponadto, odnotowano 
różnice płciowe w kontroli agresywnych impulsów i skłonności do empatycznej troski. Płeć okazała się 
również pełnić moderacyjną rolę w relacji pomiędzy kontrolą agresji a przeżywaniem osobistej przykrości 
i przyjmowaniem perspektywy oraz w relacji między dojrzałością superego a przyjmowaniem perspektywy.
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W literaturze przedmiotu rozwinięto wiele ujęć defini-
cyjnych empatii. Z pewnym uproszeniem, można wśród 
nich wyróżnić dwa główne nurty ujmujące empatię w kate-
goriach bądź to afektywnych reakcji przystających do 
reakcji emocjonalnych innej osoby, bądź też poznawczych 
aktów przyjmowania cudzej perspektywy (roli). Pierwszy 
sposób rozumienia empatii można znaleźć u Hoffmana 
(2000), który określa ją jako „uczucia, które bardziej 
odpowiadają cudzej niż własnej sytuacji” (s. 30), a także 
u Batsona i współpracowników (1997), którzy utożsamiają 
ją z „ukierunkowaną na innych odpowiedzią emocjonalną 
zgodną z postrzeganym dobrostanem innej osoby” (s. 105). 
Drugie podejście jest zbieżne z poglądem Hogana (1969), 
który uznaje empatię za „intelektualne lub wyobrażeniowe 
rozumienie kondycji lub stanu umysłu innej osoby” (s. 308). 
Nawiązuje do niego także Ickes (1993) w swoim modelu 
empatycznej trafności.

Różnice poglądów co do poznawczego i emocjonal-
nego charakteru empatii godzi Davis (1999), proponując 
złożony model zjawiska empatii, definiowanego tu jako 
„zespół konstrukcji teoretycznych, które dotyczą reakcji 
pojedynczego człowieka na doświadczenia innych” (s. 23). 
Model ten obejmuje warunki poprzedzające pojawienie się 
empatii, procesy uruchamiane u obserwatora oraz będące 
ich wynikiem skutki. W tzw. „warunkach poprzedzających” 
autor wskazuje zarówno na sytuacyjne, jak i dyspozycyjne 
determinanty empatii, wśród tych ostatnich akcentując 
m.in. znaczenie, jakie dla sposobu empatycznego reago-
wania na sytuację drugiego człowieka mają właściwości 
osobowościowe. Proponowany model zakłada dalej różne 
poznawcze, emocjonalne i behawioralne empatyczne skutki, 
rozpatrywane w wymiarze intrapersonalnym oraz interper-
sonalnym. Mieści się tu „odczuwanie przykrości i dyskom-
fortu w odpowiedzi na (…) cierpienie innych” (tj. osobista 
przykrość), „współodczuwanie i współczucie w stosunku do 
ludzi dotkniętych niepowodzeniem” (tj. empatyczna troska), 
przyjmowanie „psychologicznego punktu widzenia innych 
w życiu codziennym” (tj. przyjmowanie perspektywy) oraz 
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przeniesienie się w inne sytuacje za pomocą wyobraźni 
(tj. fantazja – Davis, 1999, s. 71). Opracowana przez Davisa 
(1980) wielowymiarowa skala skłonności empatycznych, 
tj. Indeks reaktywności interpersonalnej (IRI), umożliwia 
pomiar wskazanych wyżej form reagowania empatycznego.

Mimo szerokiego zakresu możliwych reakcji empatycz-
nych, w literaturze wydaje się dominować obraz empatii 
jako zjawiska jednorodnego, o ustalonej wartości adap-
tacyjnej. Liczne są doniesienia na temat pozytywnego 
wpływu empatii na funkcjonowanie społeczne, w tym 
hamowanie agresji, uwrażliwienie na potrzeby innych czy 
podejmowanie zachowań prospołecznych (np. Eisenberg, 
Eggum, Di Giunta, 2010). Zdolność do empatii wiązana 
jest także z inteligencją emocjonalną (Goleman,1997), 
dojrzałością osobowości (Allport,1961; Rogers, 2002), 
w szczególności funkcjonowania moralnego (Hoffman, 
2000) oraz ze zdrowiem psychicznym. Jej skrajnie niski 
poziom bywa uważany za czynnik ryzyka zaburzeń osobo-
wości (narcystycznej, po części antyspołecznej; Seligman, 
Walker, Rosenhan, 2001). Traktowaniu empatii jako pewnej 
ogólnej oraz psychologicznie i społecznie pożądanej jakości 
sprzyja częsta praktyka badawcza, jaką jest posługiwanie 
się globalnym wskaźnikiem empatii, będącym sumą (lub 
średnią) wszystkich lub wybranych jej komponentów 
(np. Gonzalez-Gadea i in., 2014; Ibanez i in., 2013).

Tymczasem, jak ilustruje w swoich badaniach Davis 
(1983), odmienne sposoby reagowania empatycznego 
stanowią zasadniczo odrębne wymiary empatii, o różnej 
wartości funkcjonalnej. Do podobnego wniosku skłaniają 
wyniki polskich badań z wykorzystaniem Skali wrażliwości 
emocjonalnej (SWE), będącej – jak piszą autorzy – „para-
frazą” Indeksu reaktywności interpersonalnej (Kaźmierczak, 
Plopa, Retowski, 2007). Dla przykładu, skłonność do 
reagowania osobistą przykrością, dodatnio skorelowana 
z ogólnym wskaźnikiem empatii Kwestionariusza rozumie-
nia empatycznego innych ludzi Węglińskiego (1983), istotnie 
wiąże się z lękiem, niezrównoważeniem emocjonalnym, 
napięciem, brakiem otwartości, nieśmiałością, lecz nie – 
z serdecznością. Z obecnością obaw (lęku) wiąże się też 
drugi emocjonalny czynnik empatii, jakim jest empatyczna 
troska (Kaźmierczak i in., 2007). Ten zbiór korelatów, nace-
chowany negatywną emocjonalnością i dystansem, suge-
ruje potencjalną dysfunkcjonalność przynajmniej jednego 
z komponentów empatii. Możliwość jego niekorzystnej roli 
w relacji między partnerami dopuszcza również Wojciszke 
(2004). Na ciemne strony ekstremalnego poziomu empatii 
wskazują także Konrath i Grynberg (2016), przywołując 
wyniki wielu badań.

W ustosunkowaniu się do przedstawionej rozbieżno-
ści stanowisk wobec wielowymiarowości i adaptacyjnej 
wartości empatii, zasadne wydaje się odwołanie do jej 

podmiotowych uwarunkowań. Jak wskazuje Davis (1999), 
zarówno dostępność form reagowania empatycznego, jak 
i skłonność do ich przejawiania jest pochodną poziomu 
rozwoju osobowości, ściślej różnicowania Ja od nie-Ja 
i zdolności do decentracji. Podobny pogląd prezentuje 
Hoffman (2000), wiążąc osobistą przykrość z prymitywnym 
i mimowolnym reagowaniem empatycznym, natomiast 
empatyczną troskę z ustaleniem się poczucia własnych 
granic. Niniejszy artykuł jest próbą weryfikacji tych przy-
puszczeń. Teoretyczną podstawę badania, obok przywołanej 
wyżej koncepcji empatii Davisa, stanowi teoria osobowości 
Kernberga (1996). Wybór psychodynamicznego ujęcia roz-
woju osobowości podyktowany został jego poznawczymi 
walorami, tj. systematycznymi ustaleniami dotyczącymi 
mechanizmów wiodących do ukształtowania dojrzałej lub 
zaburzonej organizacji osobowości oraz klarownym opi-
sem jej operacyjnych kryteriów. Zgodnie z twierdzeniami 
Kernberga dojrzałą organizację osobowości zapewnia 
pełny rozwój pięciu kluczowych funkcji psychicznych, 
a ściślej integracja tożsamości (tj. przeżywanie siebie 
i innych w sposób realistyczny, całościowy, ciągły w czasie 
i kontekście), elastyczne i adaptacyjne procesy obronne 
(tj. radzenie sobie z zewnętrznym stresem i wewnętrznym 
konfliktem za pomocą obron mniej zniekształcających 
wewnętrzną i zewnętrzną rzeczywistość), stabilne testo-
wanie rzeczywistości (tj. zdolność do odróżniania Ja od 
nie-Ja oraz wyczuwania i posługiwania się ogólnie przy-
jętymi kryteriami realności), regulacja agresji (tj. kontrola 
i integracja agresywnych dążeń) oraz spójny „kompas 
moralny” (tj. zintegrowane i zinternalizowane rozumie-
nie i przeżywanie wartości i ideałów – Clarkin, Foelsch, 
Kernberg, 2001; Izdebska, Pastwa-Wojciechowska, 2013).

Cel badania i hipotezy
Poglądy na funkcjonalne znaczenie empatii z jednej 

strony akcentują jej wartość jako instrumentu adaptacji, 
z drugiej zaś, choć rzadziej, wskazują na jej ciemne strony. 
Celem prezentowanego badania była próba ujęcia tego 
problemu przez pryzmat powiązań empatii z osobowością, 
ściślej – odpowiedź na pytanie, czy różne formy reagowania 
empatycznego wiążą się – jak sugeruje teoria – z różnym 
poziomem dojrzałości osobowości. Oczekiwano, że skłon-
ności do przyjmowania perspektywy i empatycznej troski 
będą wiązały się z wyższym poziomem rozwoju funkcji 
psychicznych określających dojrzałość osobowości, ten-
dencja do przeżywania osobistej przykrości będzie zaś 
współwystępowała z niższym poziomem rozwoju tych 
funkcji (hipoteza 1).

Zważywszy na różnice płciowe w empatii – stwier-
dzane tak w zagranicznych, jak i w polskich badaniach 
(Davis, 1980; Kaźmierczak i in., 2007) – przedmiotem 
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empirycznych dociekań uczyniono także próbę odpowie-
dzi na pytanie o rolę płci w związkach między funkcja-
mi psychicznymi określającymi dojrzałość osobowości 
a wymiarami empatii. Przyjęto, że płeć może pełnić funkcję 
moderatora analizowanych tu zależności (hipoteza 2).

M
Osoby badane i procedura badania

W badaniu udział wzięły 183 osoby (w tym 64,5% kobiet 
oraz 35,5% mężczyzn) w wieku od 18 do 35 lat (M = 23,25; 
SD = 4,04)1. Byli to w większości studenci (69,9%) oraz 
absolwenci (29,5%) szkół wyższych. Udział w badaniu 
wszystkich osób był dobrowolny i anonimowy.

Zastosowane narzędzia
Do pomiaru funkcji psychicznych wyłonionych przez 

Kernberga, jako opisujących poziom organizacji osobowości 
jednostki, zastosowano Inwentarz organizacji osobowości 
(IOO – Clarkin, Foelsch, Kernberg, 2001; polska adaptacja – 
Izdebska, Pastwa-Wojciechowska, 2013). Kwestionariusz 
składa się z 83 pozycji ocenianych na pięciostopniowej 
skali i pozwalających mierzyć: (1) dojrzałość najczęściej 
wykorzystywanych mechanizmów obronnych (skala doj-
rzałości mechanizmów obronnych); (2) zdolność jednostki 
do tworzenia spójnego, charakteryzującego się złożonością 
obrazu siebie oraz znaczących innych (skala stopnia inte-
gracji tożsamości); (3) zdolność odróżniania Ja od nie-Ja, 
pobudzeń zewnętrznych od wewnętrznych oraz do wyczu-
wania i posługiwania się społecznymi kryteriami realności 
(skala zdolności testowania rzeczywistości); (4) kontrolę 
agresywnych impulsów, agresywne postawy i zachowania 
oraz agresję skierowaną wobec siebie (skala natężenia 
agresji) oraz (5) postawy wrogie i antyspołeczne, wska-
zujące na patologię superego (skala wartości moralnych). 
Wysokie wyniki w każdej ze skal wskazują na patologię. 
Współczynniki rzetelności α Cronbacha dla poszczegól-
nych skal są zadowalające i mieszczą się w przedziale 
od 0,78 do 0,91, ze średnią α = 0,85 (Izdebska, Pastwa-
-Wojciechowska, 2013). W niniejszym badaniu rzetelności 
poszczególnych skal były porównywalne i mieściły się 
w przedziale od 0,75 do 0,91, ze średnią α = 0,83.

W pomiarze empatii wykorzystano Skalę wrażliwości 
empatycznej (SWE – Kaźmierczak i in., 2007) opartą 
na Indeksie reaktywności interpersonalnej (IRI – Davis, 
1980). Skala umożliwia pomiar empatii w trzech wymia-
rach: (1) skłonności do współczucia i współodczuwania 
w stosunku do ludzi dotkniętych niepowodzeniem (skala 

 1 Badanie zostało przeprowadzone przez Marikę Witkoś i Joannę 
Korzeniowską w ramach seminarium magisterskiego pod kierunkiem 
drugiego autora.

empatycznej troski); (2) skłonności do przeżywania stra-
chu, niepokoju, przykrości czy dyskomfortu w odpowiedzi 
na silne negatywne doświadczenia (cierpienie) innych 
ludzi (skala osobistej przykrości) oraz (3) skłonności do 
spontanicznego przyjmowania cudzego punktu widzenia 
w codziennych sytuacjach życiowych (skala przyjmowa-
nia perspektywy). Skala obejmuje łącznie 28 stwierdzeń, 
ocenianych na pięciostopniowej skali. Wysokie wyniki 
wskazują na wyższe skłonności empatyczne w danym 
obszarze. Współczynniki rzetelności α Cronbacha dla 
poszczególnych skal są zadowalające (odpowiednio: 0,78; 
0,78; 0,74 – Kaźmierczak i in., 2007). W niniejszym bada-
niu rzetelności poszczególnych skal były porównywalne 
i wyniosły kolejno: α = 0,82, α = 0,77 oraz α = 0,74.

Zebrane dane były analizowane w trzech etapach2. 
W pierwszym obliczono podstawowe statystyki opisowe 
mierzonych zmiennych oraz zbadano różnice płciowe w ich 
zakresie. W drugim etapie zastosowano analizę korelacji 
dla określenia wzajemnych powiązań między mierzony-
mi zmiennymi. W ostatnim etapie wykorzystano analizę 
regresji do oceny efektów interakcyjnych.

W
W tabeli 1 przedstawiono statystyczną charakterysty-

kę zmiennych ujętych w badaniu. Zawiera ona średnie 
i odchylenia standardowe dla całej grupy oraz oddzielnie 
dla kobiet i mężczyzn. W ocenie różnic między grupami, 
z uwagi na ich różną liczebność oraz istotne odchylenie od 
normalności rozkładów większości zmiennych, posłużono 
się testem U Manna–Whitneya. Porównania wyników kobiet 
i mężczyzn wykazały istotne różnice płciowe w zakre-
sie natężenia agresji (U = 2815,50; p = 0,006; r = 0,21) 
i empatycznej troski (U = 2512,00; p < 0,000; r = 0,28). 
Mężczyźni cechowali się słabszą kontrolą agresywnych 
impulsów i niższym poziomem skłonności do empatycznej 
troski niż kobiety.

W celu weryfikacji pierwszej hipotezy, mówiącej o związ-
kach wymiarów empatii z funkcjami psychicznymi okre-
ślającymi dojrzałość osobowości, przeprowadzono analizę 
korelacji, opartą na współczynniku r-Pearsona (tabela 2). 
Zgodnie z oczekiwaniami, reagowanie osobistą przykrością 
wiązało się z niskim poziomem dojrzałości osobowości, przy 
czym najsilniejszy był związek tego aspektu empatii z defi-
cytem w zakresie integracji tożsamości (r = 0,52; p < 0,000). 
Pozostałe komponenty empatii wiązały się – tak jak przewi-
dywano – z wyższym poziomem organizacji osobowości, 

 2 Braki danych zastępowano średnią odpowiedzi osoby na 
pozostałe pozycje danej skali (person mean substitution). Przy prze-
kroczeniu dopuszczalnej liczby ominięć (20%), osobę wykluczano 
z analiz uwzględniających daną zmienną.
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lecz tylko w niektórych jej obszarach. Ściślej, skłonność do 
empatycznej troski okazała się istotnie związania z kontrolą 
agresywnych impulsów (r = –0,15; p = 0,041) oraz war-
tościami moralnymi (r = –0,17; p = 0,022). Przyjmowanie 
perspektywy również wykazało istotne związki z kontrolą 
agresywnych impulsów (r = –0,24; p = 0,001) i wartościami 
moralnymi (r = –0,23; p = 0,002), a ponadto także z doj-
rzałością mechanizmów obronnych (r = –0,18; p = 0,015).

Do weryfikacji drugiej hipotezy, dotyczącej moderującej 
roli płci w relacji między aspektami empatii a funkcja-
mi psychicznymi określającymi dojrzałość osobowości, 

wykorzystano serię analiz regresji hierarchicznej, prze-
prowadzanej w odniesieniu do poszczególnych aspektów 
empatii. Zmienne wyjaśniające wprowadzono w dwóch 
krokach – w pierwszym kroku wprowadzone zostały płeć 
i funkcje psychiczne określające dojrzałość osobowości3, 
a w drugim ich interakcje. W przypadku wszystkich kom-
ponentów empatii testowane modele regresji osiągnęły 
istotność: F(11, 167) = 2,91; p = 0,002 dla empatycznej 

 3 Predyktory ilościowe zostały poddane centrowaniu wokół 
średniej.

Tabela 1
Statystyki opisowe i różnice płciowe

Zmienna Ogółem Kobiety Mężczyźni Różnice

M SD M SD M SD U Z r

DMO 39,57 7,86 39,13  7,97 40,35  7,66 3485,00*** –1,02 0,08

SIT 53,48 11,42 53,72 11,21 53,05 11,87 3741,00*** –0,18 0,01

ZTR 38,50 10,68 37,60  9,59 40,14 12,32 3332,00*** –1,14 0,08

NA 28,82 7,02 27,85  6,81 30,59  7,11 2815,50*** –2,76 0,21

WM 26,30 6,14 25,74  6,07 27,31  6,17 3206,00*** –1,84 0,14

ET 40,06 6,13 41,30  5,72 37,84  6,26 2512,00*** –3,80 0,28

OP 24,01 5,64 24,63  5,74 22,89  5,31 3246,00*** –1,72 0,13

PP 33,23 4,96 33,27  4,90 33,15  5,10 3817,00*** –0,05 0,00

Adnotacja: DMO – dojrzałość mechanizmów obronnych; SIT – stopień integracji tożsamości; ZTR – zdolność testowania rzeczywistości; NA – 
natężenie agresji; WM – wartości moralne; ET – empatyczna troska; OP – osobista przykrość; PP – przyjmowanie perspektywy.
*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01.

Źródło: tabele 1–3 opracowanie własne.

Tabela 2
Macierz korelacji między dymensjami osobowości a aspektami wrażliwości empatycznej

Zmienna 2 3 4 5 6 7 8

1. DMO 0,65*** 0,59*** 0,41*** 0,65*** 0,01* 0,41*** –0,18***

2. SIT – 0,61*** 0,46*** 0,57*** 0,07* 0,52*** –0,09***

3. ZTR – 0,52*** 0,57*** 0,00* 0,36*** –0,07***

4. NA – 0,56*** –0,15* 0,25*** –0,24***

5. WM – –0,17* 0,27*** –0,23***

6. ET – 0,36*** 0,35***

7. OP – –0,05***

8. PP –

Adnotacja: DMO – dojrzałość mechanizmów obronnych; SIT – stopień integracji tożsamości; ZTR – zdolność testowania rzeczywistości; NA – 
natężenie agresji; WM – wartości moralne; ET – empatyczna troska; OP – osobista przykrość; PP – przyjmowanie perspektywy.
*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05.
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troski, F(11, 167) = 8,36; p < 0,001 dla osobistej przykrości 
oraz F(11, 167) = 3,17; p = 0,001 dla przyjmowania per-
spektywy. Udział wariancji wyjaśnionej łącznym wpływem 
uwzględnionych predyktorów zawierał się w przedziale 
od 36% dla osobistej przykrości do 16% dla empatycznej 
troski. Wprowadzenie do modelu składników interakcyjnych 
dało istotny przyrost wyjaśnianej wariancji w przypadku 
osobistej przykrości, ΔF(5,167) = 2,48; p = 0,034, oraz 
przyjmowania perspektywy, ΔF(5,167) = 3,76; p = 0,003. 
Hipoteza o moderującej roli płci została więc częściowo 
potwierdzona.

Istotnymi niezależnymi predyktorami empatycznej tro-
ski okazały się płeć (β = –0,21; p = 0,006) oraz wartości 
moralne (β = –0,28; p = 0,024), przy czym płeć była pre-
dyktorem nieco silniejszym, wyjaśniającym zmienność 
empatycznej troski w 4%. W odniesieniu do osobistej 
przykrości istotnymi predyktorami okazały się dojrzałość 
mechanizmów obronnych (β = 0,23; p = 0,039), stopień 
integracji tożsamości (β = 0,29; p = 0,013), natężenie agresji 
(β = 0,20; p = 0,043), a także interakcja natężenia agresji 
i płci (β = –0,29; p = 0,005). Najsilniejszym predyktorem 
osobistej przykrości była interakcja natężenia agresji i płci, 

która wyjaśniała jej zmienność w 3%. W przypadku przyj-
mowania perspektywy istotnymi predyktorami okazały 
się wartości moralne (β = –0,36; p = 0,004) i interakcje 
natężenia agresji i płci (β = –0,31; p = 0,008) oraz wartości 
moralnych i płci (β = 0,57; p < 0,001). W największym 
stopniu, tj. w 8% przyjmowanie perspektywy pozwalała 
przewidywać interakcja wartości moralnych i płci. Ilustracją 
wskazanych wyżej efektów interakcji jest rysunek 1.

Wyniki pokazane na rysunku 1 pokazują, że wśród kobiet 
osłabienie kontroli agresywnych impulsów pozwalało prze-
widywać wzrost osobistej przykrości (b = 0,16; p = 0,043), 
podczas gdy wśród mężczyzn wiązało się ze spadkiem 
nasilenia osobistej przykrości (b = –0,22; p = 0,045). 
Znaczenie natężenia agresji dla przyjmowania perspektywy 
okazało się istotne tylko w grupie mężczyzn – osłabienie 
kontroli agresywnych impulsów wiązało się tu ze spad-
kiem skłonności do przyjmowania perspektywy innych 
(b = –0,45; p < 0,000). Wśród kobiet ów efekt był nieistotny 
(b = –0,09; p > 0,05). Ponadto okazało się, że obniżenie 
poziomu funkcjonowania moralnego osłabiało skłonność 
do przyjmowania perspektywy innych u kobiet (b = –0,30; 
p = 0,004), ale sprzyjało jej u mężczyzn (b = 0,46; p = 0,004).

Tabela 3
Regresja hierarchiczna: efekty główne i interakcyjne

Predyktor ET OP PP

Płeć β (sr)a –0,21 (–0,20)** –0,11 (–0,10) 0,04 (0,04)

DMO β (sr) 0,07 (0,04) 0,23 (0,13)* –0,03 (–0,02)

SIT β (sr) 0,22 (0,12) 0,29 (0,16)* 0,07 (0,04)

ZTR β (sr) 0,02 (0,01) 0,14 (0,08) 0,24 (0,13)

NA β (sr) –0,01 (–0,01) 0,20 (0,13)* –0,13 (–0,08)

WM β (sr) –0,28 (–0,16)* –0,18 (–0,10) –0,36 (–0,21)**

Płeć*DMO β (sr) 0,04 (0,02) –0,20 (–0,11) –0,21 (–0,11)

Płeć*SIT β (sr) –0,18 (–0,09) 0,18 (0,10) –0,08 (–0,04)

Płeć*ZTR β (sr) 0,20 (0,11) –0,01 (0,00) –0,08 (–0,04)

Płeć*NA β (sr) –0,19 (–0,11) –0,29 (–0,18)** –0,31 (–0,19)**

Płeć*WM β (sr) 0,05 (0,03) 0,11 (0,06) 0,57 (0,29)***

R2 0,16** 0,36*** 0,17***

ΔR2 0,03 0,05* 0,09**

Adnotacja: DMO – dojrzałość mechanizmów obronnych; SIT – stopień integracji tożsamości; ZTR – zdolność testowania rzeczywistości; NA – 
natężenie agresji; WM – wartości moralne; ET – empatyczna troska; OP – osobista przykrość; PP – przyjmowanie perspektywy.
a – 0 = kobieta, 1 = mężczyzna.
*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05.
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D
Celem badania było określenie związków między wyło-

nionymi przez Kernberga kryteriami dojrzałości osobowości 
(tj. dojrzałością mechanizmów obronnych, integracją tożsa-
mości, zdolnością do testowania rzeczywistości, regulacją 
agresji i obecnością „kompasu moralnego”) a aspektami 
empatii wyróżnionymi przez Davisa (tj. empatyczną troską, 
osobistą przykrością i przyjmowaniem perspektywy) oraz 
zbadanie, czy związki te zależą od płci.

Punktem wyjścia dla zaprezentowanych analiz była ogól-
na charakterystyka opisowa badanej grupy. Ujawniła ona 
istotne różnice między kobietami i mężczyznami w odnie-
sieniu do kontroli agresywnych impulsów oraz skłonności 
do empatycznej troski. Stwierdzone różnice są spójne, 
choć mają bardziej ograniczony zakres niż można by było 
tego oczekiwać, uwzględniając wcześniejsze doniesienia 
teoretyczne i empiryczne (np. Davis, 1980; Fernández, 
Dufey, Kramp, 2011; Izdebska, Pastwa-Wojciechowska, 
2013; Kaźmierczak i in., 2007; Smits, Vermote, Claes, 
Vertommen, 2009).

Przeprowadzone analizy korelacyjne w znacznej mierze 
przemawiają na rzecz pierwszej hipotezy mówiącej o zróżni-
cowaniu form reagowania empatycznego pod względem ich 
związków z dojrzałością osobowości. Powiązania między 

wszystkimi funkcjami osobowości a przeżywaniem trudno-
ści innych jako osobistej przykrości były istotne i dodatnie, 
potwierdzając zasadność uznania osobistej przykrości za 
mniej dojrzałą formę afektywnych reakcji empatycznych, 
o negatywnym zabarwieniu i egocentrycznym ukierunkowa-
niu (por. Davis, 1980; Kaźmierczak i in., 2007; Markstrom, 
Marshall, 2007). Związki skłonności do współodczuwania 
i przyjmowania cudzej perspektywy z dojrzałością osobo-
wości okazały się nieco mniej jednoznaczne i, jakkolwiek 
co do kierunku zgodne z przewidywaniami, dotyczyły 
głównie wyższego rozwoju moralnego i lepszej kontroli 
agresji – dwóch zmiennych ważnych z punktu widzenia 
oceny adaptacyjności tych empatycznych skłonności.

Analizy regresyjne pozwoliły na określenie niezależnych 
efektów funkcji osobowości i płci, jak również na zbadanie 
jej moderującej roli. Efekt główny płci okazał się istotny 
w przypadku empatycznej troski, raz jeszcze wskazując 
na większą skłonność kobiet do jej przejawiania. Ponadto, 
ponownie okazało się, iż – niezależnie od płci – większa 
patologia struktury osobowości, tj. bardziej prymitywne 
mechanizmy obronne, słabsza integracja tożsamości oraz 
słabsza kontrola agresywnych impulsów, sprzyjała skłon-
ności do przeżywania osobistej przykrości w odpowiedzi 
na cierpienie innych ludzi, natomiast bardziej dojrzałe 
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Rycina 1. Efekty interakcji płci i dymensji struktury oso-
bowości.
Źródło: opracowanie własne.
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funkcjonowanie moralne sprzyjało skłonności do empa-
tycznej troski i przyjmowania cudzej perspektywy. Na 
podkreślenie zasługuje w tym kontekście fakt, że spośród 
uwzględnionych funkcji psychicznych najsilniejszym pre-
dyktorem skłonności do reagowania osobistą przykrością 
był stopień konsolidacji tożsamości. Obserwacja ta jest 
zgodna z sugestiami Hoffmana (2000) i Davisa (1999) na 
temat znaczenia tego właśnie osiągnięcia rozwojowego 
dla decentracji i reagowania empatycznego.

Na szczególną uwagę zasługują obserwowane efekty 
interakcji płci i funkcji osobowości, sugerujące, że poziom 
kontroli impulsów agresywnych oraz poziom funkcjono-
wania moralnego w odmienny sposób wpływają na skłon-
ności empatyczne kobiet i mężczyzn. Po pierwsze, wśród 
mężczyzn wzrost agresywności zmniejszał prawdopodo-
bieństwo empatycznego reagowania osobistą przykrością 
i przyjmowaniem cudzego punktu widzenia, podczas gdy 
u kobiet wiązał się ze wzrostem natężenia osobistej przykro-
ści, a dla ich skłonności przyjmowania perspektywy innych 
pozostawał bez znaczenia. Odmienny u obu płci związek 
kontroli agresywnych impulsów z doświadczaniem osobistej 
przykrości wydaje się spójny z ujawnianymi w badaniach 
różnicami płciowymi w gotowości do eksternalizacji lub 
internalizacji (np. Kramer, Krueger, Hicks, 2008). Po dru-
gie, mniejsza dojrzałość superego wiązała się ze spadkiem 
skłonności do przyjmowania cudzego punktu widzenia 
u kobiet, podczas gdy u mężczyzn – przeciwnie – łączyła się 
ze wzrostem skłonności do decentracji. Możliwe, że obser-
wowany u mężczyzn – nieoczekiwany – dodatni związek 
niedojrzałości superego ze skłonnością do przyjmowania 
perspektywy odzwierciedla – występujące częściej wśród 
mężczyzn (np. Vitale, Smith, Brinkley, Newman, 2002) – 
inklinacje psychopatyczne. Na specyficzny dla psychopatii 
deficyt empatii, polegający na obniżeniu skłonności do 
emocjonalnego rezonansu, przy zachowanej (lub nawet 
podwyższonej) zdolności do decentracji, zwracano już uwagę 
we wcześniejszych badaniach (Lockwood, Bird, Bridge, 
Viding, 2013; Mullins-Nelson, Salekin, Leistico, 2006).

Przeprowadzone badanie nie jest wolne od kilku ograni-
czeń. Przede wszystkim liczebność grupy badanej oraz jej 
specyfika (młodzi dorośli, studenci i absolwenci szkół wyż-
szych) ograniczają możliwości generalizacji wyników na 
inne populacje. Wziąwszy pod uwagę dotychczasowe usta-
lenia empiryczne, dotyczące m.in. rozwojowych trajektorii 
zmian w obszarze skłonności empatycznych (np. Richter, 
Kunzmann, 2011), konieczne są dalsze badania z udziałem 
liczniejszej i bardziej zróżnicowanej grupy. Zwiększenie 
liczebności grupy badanej mogłoby dodatkowo pozwolić 
na uwzględnienie w analizach innych osobowościowych 
determinant empatii. Ponadto, pewnym ograniczeniem 
badania jest zastosowanie narzędzi kwestionariuszowych 

oraz korelacyjny charakter analizy danych. Zważywszy 
na dyskusje wokół wiarygodności miar samoopisowych, 
uzyskane wyniki warto byłoby skonfrontować z wynikami 
uzyskanymi przy użyciu innych technik badawczych. Poza 
tym w dalszych badaniach warto podjąć próbę uchwycenia 
przyczynowo-skutkowych związków między badanymi 
zmiennymi, co pozwoliłoby na dokładniejszy opis psy-
chologicznych uwarunkowań i skutków poszczególnych 
skłonności empatycznych.

P
Pomimo wskazanych ograniczeń i wstępnego charakteru 

zaprezentowanego badania, otrzymane rezultaty wspiera-
ją hipotezę o adaptacyjnej niejednorodności konstruktu 
empatii. Co więcej, ukazując zróżnicowane związki jego 
komponentów z dojrzałością osobowości, podtrzymują 
ten punkt modelu Davisa, który wskazuje na znaczenie 
zmiennych osobowościowych nie tylko dla poziomu, ale 
i dla rodzaju reakcji empatycznych. Okazało się, że ego-
centryczne reagowanie na sytuację drugiego człowieka 
osobistą przykrością wiąże się z niskim poziomem doj-
rzałości osobowości, szczególnie w obszarze integracji 
tożsamości, stosowanych mechanizmów obronnych oraz 
kontroli agresywnych impulsów, natomiast empatyczna 
decentracja i reagowanie współczuciem oraz przyjęciem 
cudzego punktu widzenia wymagają dojrzałego „kompasu 
moralnego” i regulacji agresywnych impulsów.

Ponadto, przeprowadzone analizy sugerują obecność zna-
czących różnic płciowych zarówno w poziomie skłonności 
empatycznych, jak i w odniesieniu do ich powiązań z miara-
mi dojrzałości osobowości. Zaobserwowane niespójności co 
do adaptacyjności samego konstruktu empatii, jak również 
ujawniona moderująca rola płci niewątpliwie prowokują do 
dalszych dociekań teoretycznych i empirycznych.
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The adaptive value of empathy in the context 
of its relation to the personality organization level

Aleksandra Pilarska, Anna Suchańska
Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University in Poznan

A
The purpose of this study was to examine the relationships of the components of empathy (i.e., emphatic 
concern, personal distress, and perspective taking) to the psychic functions regarded as crucial to the mature 
personality (i.e., maturity of defense mechanisms, integration of identity, reality testing capacity, control over 
aggressive impulses, and presence of a moral compass), and to test for gender differences in the magnitude 
of these relationships. The study sample included 183 young adults (64.5% women and 35,5% men). The 
Inventory of personality organization (Izdebska, Pastwa-Wojciechowska, 2013) and the Empathic sensitiveness 
scale (Kaźmierczak, Plopa, Retowski, 2007) were used. The obtained results revealed significant associations 
between the quality of personality functioning and empathic responsiveness, in particular between personal 
distress and personality pathology. Moreover, significant differences were observed between men and women 
in terms of control over aggressive impulses and empathic concern. Also, gender moderated the relationships of 
aggression control to personal distress and perspective taking, and of superego maturity to perspective taking.

Keywords: empathy, personality organization, gender, moderation
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