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Narcyzm łączony jest z zachowaniami agresywnymi i łatwością do wyrażania gniewy
nie tylko w potocznym rozumieniu tego zjawiska. Współczesne badania pokazują, że narcyzm
rzeczywiście, istotnie wiąże się zarówno z tendencjami do częstszego odczuwania emocji
gniewu, jak i z zachowaniami agresywnymi.
Jak się okazuje związek narcyzmu z gniewem i agresywnymi zachowaniami nie jest tak
oczywisty, jak mogłoby się wydawać. Ten związek został przedstawiony w nowym świetle,
poprzez badania pokazujące, że to negatywna emocjonalność może odgrywać istotną rolę w
radzeniu sobie z gniewem w narcyzmie. Na przestrzeni ostatnich lat badania wykazały, że
neurotyczność wyjaśnia, zapośrednicza relację gniewu z narcyzmem, zachowując się inaczej
w przypadku różnych narcystycznych cech. Jak się okazuje, wysoka neurotyczność
najprawdopodobniej odpowiada za tendencję do odczuwania gniewu w narcyzmie wrażliwym,
a w narcyzmie wielkościowym hamuje owe tendencje.
Niniejszy projekt zbada te efekty w odniesieniu nie tylko do gniewu rozumianego jako
cecha osobowości, ale również, analizując same zachowania agresywne.Badania będą
prowadzone na reprezentatywnych próbach, co umożliwi uogólnienie wyników. Zastosowane
zostaną trzy różne metody badawcze: badanie korelacyjne (kwestionariuszowe), wywiady
narracyjne oraz eksperymenty laboratoryjne.
Projekt odpowiada na kilka pytań badawczych: 1. Czy pośrednicząca lub tłumiąca rola
negatywnej emocjonalności w relacji między różnymi cechami narcyzmu a gniewem będzie
się replikowała w różnych koncepcjach psychologicznych i grupach społecznych? 2. Czy
efekty te można odnaleźć w narracjach osób wysoce narcystycznych, opisujących
doświadczenia związane z gniewem i agresją? Czy możliwe jest eksperymentalne
zaobserwowanie tych efektów poprzez manipulowanie negatywnymi emocjami?
Planowane badania pokażą, w jaki sposób skłonność do negatywnych emocji może
wzmacniać lub tłumić agresję w zależności od tego, jaką cechę narcystyczną przejawia dana
osoba. Projekt pozwoli na nowe spojrzenie na możliwą rolę sytuacji wywołujących lęk, smutek
bądź odrazę w wyzwalaniu zachowań agresywnych. Niniejszy projekt wyjaśni, w jaki sposób
osoby narcystyczne przetwarzają negatywne emocje i jak to wpływa na przejawiane przez nie
zachowania agresywne, zarówno te sprowokowane, jak i niesprowokowane.

