
Od jakich cech psychologicznych zależy to, czy ludzie są darzeni sympatią? Jak budować 

dobre relacje z innymi? Jak zdobyć wielu przyjaciół? Jak efektywnie współpracować? Czy 

samotności można jakoś przeciwdziałać?  

 

Nasz projekt pozwala zbliżyć się do odpowiedzi na takie właśnie pytania. Zajmiemy się w 

nim zbadaniem tego, jakie wzorce relacji społecznych zachodzą pomiędzy cechami 

psychologicznymi ludzi a tym, jak budują oni relacje społeczne w określony sposób (czasem 

korzystny dla siebie, a czasem – nie). Pokażemy również, jak relacje społeczne oddziałują na 

procesy psychiczne. Przyjrzymy się temu, czy ludziom, którzy uważają, że świat społeczny 

jest czarno-biały, czyli np. że ludzie są albo dobrzy albo źli, łatwiej jest budować relacje z 

innymi czy trudniej. Odpowiemy na pytanie, czy osoby pewne siebie mają więcej przyjaciół i 

znajomych niż osoby o niskiej samoocenie. Sprawdzimy też, czy wzrost pewności siebie u 

osób badanych może doprowadzić do tego, że będą postrzegały siebie jako osoby bardziej 

towarzyskie i popularne. Dowiemy się, czy można mieć zbyt wielu przyjaciół i co to oznacza? 

Zastanowimy się również nad tym, czy określone relacje społeczne mogą sprzyjać temu, że 

ludzie będą sami sobie szkodzić np. przez to, że będą całkowicie rezygnować z osiągania 

własnych celów na rzecz celów swojej grupy, np. rodziny. Jednym słowem, postaramy się 

pokazać, jak mogą wpływać na nas nasze relacje społeczne, świadomie bądź nie.  

 

Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jaka relacja zachodzi między wybranymi cechami 

psychologicznymi a sieciami społecznymi oraz jaki mechanizm jest za to odpowiedzialny. W 

dotychczasowych badaniach bowiem rzadko udawało się pokazać mechanizmy kryjące się za 

obserwowanymi zależnościami. Tymczasem tylko dzięki zrozumieniu tych mechanizmów, 

można zrozumieć istotę interesujących nas zależności. Dzięki zaawansowanym i 

innowacyjnym narzędziom statystycznym, którymi dysponujemy w naszym zespole, 

postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania o zależności między cechami psychologicznymi 

a sieciami społecznymi. Są to pytania ważne, a jeszcze wciąż nierozstrzygnięte. Co więcej są 

one potencjalnie interesujące nie tylko dla specjalistów w dziedzinie nauk społecznych, ale 

wszystkich, którzy są zainteresowani budowaniem lepszych i bardziej znaczących relacji z 

innymi ludźmi.  

Nr rejestracyjny: 2019/35/B/HS6/01421; Kierownik projektu:  dr Katarzyna  Growiec


