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Recenzja  

rozprawy doktorskiej zatytułowanej 

„Przywiązanie a zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne w okresie adolescencji: 

mediacyjna rola regulacji emocji” napisanej przez mgr Ilonę Skoczeń 

Promotor dr hab. Jan Cieciuch prof. UKSW 

 

Recenzowana rozprawa doktorska mieści się w problematyce zaburzeń funkcjonowania 

młodzieży i ich wybranych uwarunkowań. Nadrzędnym celem badań referowanych w 

rozprawie jest sprawdzenie związków między podstawowymi wymiarami przywiązania 

dorastających a dwoma typami zaburzeń zachowania: internalizacyjnych i 

eksternalizacyjnych, w których pośredniczą różne sposoby regulacji emocji. Modele 

związków zostały opracowane na podstawie doniesień z literatury przedmiotu. Podejście do 

problemu jest stosunkowo nowatorskie na gruncie psychologii polskiej. Badania zrealizowane 

przez mgr Ilonę Skoczeń wzbogacają wiedzę psychologiczną dotyczącą rozległych 

konsekwencji wymiarów przywiązania (niepokoju/lęku i unikania) i ich powiązań ze 

sposobami regulacji emocji dla zaburzeń funkcjonowania psychologicznego i społecznego 

występujących w okresie adolescencji. W podejściu do problemu zaznacza się nachylenie 

rozwojowe, zainteresowanie znaczeniem różnic wiązanych przez psychologów z czynnikiem 

płci oraz różnicującą rolą figury przywiązania. 

Praca ma poprawną strukturę. Obejmuje 190 stron, a jej zasadniczymi częściami są: 

Streszczenie (4 strony), Podstawy Teoretyczne (57 stron), Badania Własne (52 strony), 

Bibliografia, Spis tabel i rysunków, Załączniki  (w liczbie pięciu).  
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Część pierwsza rozprawy, czyli jej podstawy teoretyczne składa się z pięciu rozdziałów. W 

rozdziale pierwszym zatytułowanym „Adolescencja” Doktorantka zawarła informacje na 

temat zmian, które zachodzą w strukturach psychologicznych (intrapsychiczne) i w relacjach 

interpersonalnych w interesującym ją okresie rozwojowym oraz zreferowała konteksty 

dorastania. Zaprezentowana analiza ma stosunkowo ogólny charakter. Literatura 

psychologiczna na temat okresu adolescencji liczy miliny stron. Doktorantka dokonała 

„ostrej” selekcji informacji na ten temat i ograniczyła się do wskazania zmian uznanych przez 

nią za najistotniejsze z punktu widzenia podjętego problemu. Zwróciła uwagę na zadania 

rozwojowe wyróżnione przez Havighursta, konstruowanie perspektyw temporalnych i planów 

życiowych przez młodzież oraz na zmiany samoświadomości. Te ostatnie starała się powiązać 

z rozwojem poznawczym w koncepcji Piageta (powołując się na opracowania innych autorów 

/Boyd i Bee oraz Oleszkowicz i Senejko/). Doktorantka przybliża skutki rozwoju 

poznawczego dla funkcjonowania adolescentów, w tym dla możliwości przewidywania 

skutków własnych działań i zdolności ponoszenia konsekwencji swych działań. Doktorantka 

wskazuje na zmiany systemu wartości i celów życiowych  zachodzące w okresie adolescencji 

powołując się na badania M.Czerwińskiej-Jasiewicz i J.Cieciucha. W tym punkcie zostały 

także wskazane zmiany jakie zachodzą w sferze emocji. Ich zaprezentowanie było 

nieodzowne ze względu na realizowany temat. Doktorantka, odwołując się do prac 

M.Żebrowskiej (1986), podkreśla dynamikę rozwoju emocjonalnego dziewcząt i chłopców, 

chwiejność emocjonalną, bezprzedmiotowość uczuć i przewagę emocji negatywnych. Ta 

charakterystyka dotyczy raczej dorastających w I fazie okresu adolescencji i można ją 

powiązać ze zmianami w funkcjonowaniu układu nerwowego i hormonalnego w związku z 

procesami dojrzewania biologicznego. W drugiej fazie adolescencji podkreślono przybliżanie 

się młodych ludzi do osiągnięcia dojrzałości emocjonalnej i jej znaczenia dla przebiegu relacji 

międzyludzkich. Zwiększające się kompetencje emocjonalne słusznie zostały powiązane ze 

zmianami struktur umysłu. 

Doktorantka przybliża pogląd Piotra Olesia dotyczący czterech obszarów zmian rozwojowych 

osobowości, w tym na „osiąganie niezależności emocjonalnej od rodziców i innych 

dorosłych…” (s.15). Warto zastanowić się nad względnością tej niezależności, tym bardziej, 

że problem badawczy koncentruje się na więzi przywiązaniowej dziecka do rodzica.  

Doktorantka słusznie akcentuje emocje negatywne przeżywane przez adolescentów – ze 

względu na problem pracy warto jednak silniej powiązać emocje doświadczane przez 

młodych ludzi (i zmiany w życiu emocjonalnym) ze zmianami operacji umysłowych, i ich 
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znaczenie dla rozumienia świata i siebie oraz dla funkcjonowania społecznego. Bardziej 

wyraziste rozróżnienie charakterystyki I i II fazy adolescencji byłoby użyteczne ze względu 

na wyjaśnienie niektórych wyników badań. Zastanawiam się czy zaakcentowanie 

negatywnego zabarwienia emocji przeżywanych przez adolescentów wynika z wymiarów 

przywiązania: niepokoju/lęku i unikania, które mierzono w pracy. Analizując te wymiary 

warto  rozważyć  ich natężenie: czy wyniki lokują się na „dole” skali punktowej, oscylują w 

centrum, czy plasują się w przedziale górnym, i czy w każdym przypadku można wiązać je 

przewagą  emocji negatywnych.    

Doktorantka rozpatruje też zmiany osobowości i tożsamości zachodzące w okresie dorastania, 

przy czym nie nawiązuje do kwestii przedłużającego się moratorium i ruminacji ani ich 

znaczenia dla funkcjonowania emocjonalno-społecznego współczesnych młodych ludzi. 

Przemiany tożsamości osadzone są w koncepcjach Eriksona i Marcii, które są uznawane przez 

wielu psychologów (w tym psychologów rozwoju) za podstawowe, a przynajmniej jako 

dające punkt wyjścia do dalszych analiz przekształceń tożsamości.  W tym miejscu pragnę 

zwrócić uwagę na stwierdzenie występujące w treści rozprawy dotyczące uznania operacji 

formalnych niemal za warunek konieczny do ukształtowania tożsamości.  Jeśli zauważyć, że 

nie wszyscy dorastający są w stanie przeprowadzać operacje formalne (w rozumieniu 

Piageta), to przyjęcie powyższego warunku wyklucza możliwość ukształtowania tożsamości 

przez część adolescentów. Jednak rozwiązanie tego dylematu albo ukształtowanie  tożsamości 

w koncepcji Eriksona - co podkreśla Doktorantka – jest podstawowym zadaniem, z którym 

muszą uporać się adolescenci. Wyrażam pogląd, że operacje formalne są ważne dla 

prawidłowego rozpoznania własnych możliwości i możliwości rozwoju swego potencjału 

tkwiące w kontekście, zbudowania realistycznej koncepcji swej osoby i drogi życiowej. 

Jednak czy rzeczywiście sformułowanie odpowiedzi na pytania: kim jestem (?), kim mogę 

być (?), kim chcę być (?) (itd.)  wymaga operacji formalnych? Bardzo proszę by Doktorantka 

wyjaśniła tę kwestię podczas obrony, chociaż nie jest ona kluczowa dla problemu 

badawczego. Funkcjonowanie struktur umysłu jest ważne dla rozumienia siebie przez 

adolescentów (i nie tylko przez nich) i rozumienia innych ludzi, z którymi wchodzą w relacje 

oraz radzenia sobie z zadaniami, wyzwaniami, rolami w każdym okresie rozwoju. 

W punkcie 1.2. Doktorantka przedstawia zmiany na płaszczyźnie interpersonalnej jakie 

zachodzą w okresie adolescencji. Stwierdza „Wzrasta potrzeba rozwijania własnego „ja”, w 

wyniku czego pojawiają się pierwsze oznaki krytycyzmu wobec rodzica, który zaczyna być 

oceniany jako partner adolescenta, w szczególności w zakresie przypisywanych mu praw i 
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przywilejów” (s. 17). Warto zastanowić się czy wspomniany krytycyzm nie ma podstaw w 

zmianach procesów umysłowych.  

Doktorantka podkreśla reorganizację relacji dorastającego z rodzicami, co może skutkować 

osłabieniem autorytetu rodzica. Wiele badań wskazuje na pogorszenie się relacji między 

dorastającym dzieckiem a jego rodzicami w  związku ze wspomnianym nasilającym się 

krytycyzmem adolescenta i jego potrzebą autonomii. Jednak pod koniec adolescencji 

krytycyzm słabnie i wielu młodych ludzi uzyskuje przyzwolenie rodzicielskie na większą 

autonomię. W konsekwencji można spodziewać się zmiany proporcji emocji negatywnych i 

pozytywnych u adolescentów. W związku z tym można też oczekiwać różnic między 

młodszymi a starszymi adolescentami w ustosunkowaniu do rodziców. Ta obserwacja może 

być użyteczna dla wyjaśnienia niektórych rezultatów badań dotyczących specyfiki związków 

między zmiennymi w podgrupie młodszych i starszych badanych, które uzyskała 

Doktorantka. Pragnę też zwrócić uwagę - na podstawową dla referowanych w rozprawie 

badań - kwestię zmienności-stałości więzi przywiązaniowej dziecka dorastającego do 

rodziców. W jakim zakresie jest ona możliwa? Jakie są warunki i zasięg (czy realność) 

separacji adolescenta od rodzica – w szczególności separacji emocjonalnej? Kiedy 

uzasadnione jest uznanie adaptacyjnej funkcji separacji od rodzica? Doktorantka zwraca także 

uwagę na bezpieczną bazę jaką są rodzice dla dorastającego – szczególne w sytuacjach 

trudnych, w chorobie itp. W tym miejscu nasuwa się pytanie: Czy w przypadku rozpoznania 

wzmożonego unikania lub wzmożonego niepokoju/lęku można oczekiwać, że rodzic stanowi 

taką bezpieczną bazę? Nasuwa się też refleksja dotycząca możliwości przeniesienia modelu 

więzi dorastającego z rodzicem na model więzi z rówieśnikiem.   

W rozdziale I Doktorantka podjęła zagadnienia podstawowe dla problemu badań. Pragnę 

podkreślić, że ich wypreparowanie z bardzo bogatej literatury przedmiotu nie było zadaniem 

łatwym. Przedstawione przeze mnie pytania, sugestie i wątpliwości potwierdzają trafność 

wyboru zmian w funkcjonowaniu psychospołecznym w okresie adolescencji, które 

Doktorantka uznała za ważne i przydatne dla przyjętego modelu badań i zrozumienia 

uzyskanych wyników badań. 

W rozdziale drugim Doktorantka formułuje myśl, że adolescencja jest okresem szczególnych 

zagrożeń i ryzyka, które mogą skutkować zaburzeniami internalizacyjnymi i 

eksternalizacyjnymi. Zwraca uwagę na związek zaburzeń zachowania z nieadaptacyjnymi 

strategiami radzenia sobie z emocjami przez dorastających. Podaje definicję zdrowia 



5 
 

psychicznego dzieci i młodzieży, która obejmuje dobrostan w sferze psychicznej, społecznej i 

fizycznej. Jest ona zgodna z definicją propagowaną przez WHO.  Tezę o większej złożoności 

„konstruktu” zdrowia psychicznego młodzieży w stosunku do „konstruktu” zdrowia 

dorosłych ze względu na dynamizm uważam za nie w pełni uzasadnioną biorąc pod uwagę 

wielość zadań, ról w okresach dorosłego życia i wielość oraz zakres zmian w nich 

zachodzących. Na rozważenie zasługuje także teza o związku „pozytywnej adaptacji”, 

zdrowia i „osobistego potencjału”, który pozwala „… na zaspokajanie potrzeb, czerpanie 

radości i satysfakcji z życia…” (s. 25) o jego funkcji ochronnej „w obliczu doświadczanych 

trudności życiowych” (s.25) – gdyż może się zdarzyć, że osoba czerpie radość z dokuczania 

innym, oszukiwania itd. i w ten sposób realizuje swój potencjał - a są to zachowania 

wskazujące na  przystosowanie do reguł środowiska tzw. „marginesu”. Warto także rozważyć 

podstawy zaklasyfikowania dysharmonii czy rozwoju atypowego do zachowań na pograniczu 

normy i patologii – na gruncie psychologii rozwoju człowieka. 

Doktorantka przywołuje  taksonomię zaburzeń funkcjonującą w systemie medycznym i 

psychiatryczną oraz zaburzeń behavioralnych i emocjonalnych  według Thomasa Achenbacha 

(2001) uwzględniającą typowe obszary patologii. Nasuwa się pytanie w jakim stopniu 

zaburzenia uwzględnione w narzędziu wykorzystanym w badaniach Doktorantki spełniają 

kryterium patologii czy zaburzeń psychiatrycznych, somatycznych a w jakim stopniu  

wypełniają treściowo pojęcie zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych. Ustalenie 

tego uważam za podstawowe ze względu na realizowany projekt badawczy. Doktorantka 

doświadczyła trudności związanej z wybranym narzędziem YSR obejmującym wiele bardzo 

różnych symptomów, trudności czy reakcji, gdyż zaklasyfikowanie niektórych z nich do 

grupy zaburzeń inter- bądź eksternalizacyjnych może nie być łatwym zadaniem.  

Ostatecznie Doktorantka (odwołując się do propozycji Achenbacha) włączyła do zaburzeń 

internalizacyjnych lęk i depresję, wycofanie i skargi somatyczne (bez zdiagnozowanej 

przyczyny organicznej), a do eksternalizacyjnych: zachowania 

nieprzystosowawcze/niedostosowane i agresywne. Ponadto wprowadziła tu (za 

Achenbachem) zachowania problemowe (broad spectrum) – ich analiza wskazuje, że 

nakładają się częściowo na dwie „główne” typy zaburzeń. Należy przypomnieć, że 

zachowania agresywne też wiążą się z rule-breaking behaviour a stosowanie używek może 

wynikać z zaburzeń internalizacyjnych (lub byś ich skutkiem), jak i prowadzić do zachowań 

agresywnych. Wskazuje to na złożoność problemu zaburzeń internalizacyjnych i 

eksternalizacyjnych, ich związki przyczynowo-skutkowe, czy też nakładanie się i 
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współwystępowanie. Prostota czy łatwość zaliczenia określonego zachowania do kategorii 

zaburzeń bądź do  grupy/typu zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych jest pozorna. 

Doktorantka wskazuje też na różnice „psychopatologii” (s.32) występujące między płciami, 

ich podłoże genetyczne i środowiskowe, w tym wczesną socjalizację czy wychowanie w 

rodzinie. Warto zastanowić się nad podstawą rozróżnienia dwóch kategorii dzieci: dzieci 

radzących sobie i dzieci przeżywających trudności w radzeniu sobie z wymaganiami i 

wyzwaniami bądź normatywnymi oczekiwaniami społecznymi. W tym miejscu nasuwa się 

ogólna refleksja dotycząca zindywidualizowania rozwoju czy podejścia do podmiotowości: 

jeśli nacisk położymy na normy społeczne, to takie rozróżnienie jest zasadne ale jeśli 

skoncentrujemy się na indywidualnym programie rozwoju osoby – to uważam, że nie ma ono 

uzasadnienia. Różnica wynika z odmienności perspektywy przyjmowanej przez 

„klinicystyów” oraz psychologów społecznych i psychologów rozwojowych. Uwaga 

powyższa może być przydatna do wyjaśnienia niektórych wyników badań uzyskanych przez 

Doktorantkę. 

Kwestie omawiane przez Doktorantkę w tym punkcie rozprawy są użyteczne dla zarysowania 

związków między głównymi zmiennymi w modelu badań.   

W rozdziale trzecim zostały przedstawione wiodące koncepcje przywiązania – poczynając od 

badań Harlowa ad małymi rezusami i koncepcji J.Bowlby’ego poprzez prace M.Ainsworth 

nad Procedurą Obcej Sytuacji i wyłonione przez nią style przywiązania wczesnodziecięcego 

aż do stylów przywiązania u dorosłych pozostających w związkach intymnych według 

K.Bartholomew i L.M.Horowitza. Zasygnalizowano też rozstrzygnięcia kwestii 

niezmienności wczesnodziecięcego przywiązania i znaczenie osoby partnera/figury 

przywiązania w świetle literatury przedmiotu. Podjęto także zagadnienie pomiaru 

przywiązania i rozpatrzono podejście skoncentrowane na stylach i podejście skoncentrowane 

na wymiarach. W tym punkcie Doktorantka wykazała się dojrzałością w referowaniu 

zagadnień dotyczących podstawowych zagadnień dotyczących przywiązania i ewolucji 

podejść badawczych w interesującym ją obszarze. 

W rozdziale czwartym zostały omówione wybrane emocje, a mianowicie niepokój, smutek i 

złość, ich przejawy, funkcje, znaczenie w regulacji zachowania oraz sposoby/strategie ich 

regulacji: dysregulacja, supresja i integracja. Doktorantka objaśniając te trzy różne strategie 

(dysregulacja, supresja, integracja) odwołuje się do teorii samostanowienia (Ryan, Deci, 

Grolnick i La Guardia, 2006; Ryan, Deci i Vansteenkiste, 2016). Stara się też wskazać na 
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związek między przywiązaniem wczesnodziecięcym i sposobami regulacji emocji 

przywołując model Shavera i Mikulincera (2002). Wskazuje także na różnice między płciami 

w regulacji emocji i wyjaśnia je odmiennością oddziaływań rodzicielskich ukierunkowanych 

na córki i synów oraz oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi zachowania  mężczyzn i 

kobiet w podobnych sytuacjach i kontekstach.  

W rozdziale piątym Doktorantka zawarła niejako  syntezę wcześniejszych treści 

ukierunkowaną na przedstawienie – na podstawie przeglądu literatury - związków między 

przywiązaniem, regulacją emocji i zaburzeniami zachowania młodzieży. Jego opracowanie 

było konieczne ze względu na stworzenie podstaw do wprowadzenia modelu własnych badań, 

określenia puli zmiennych i sformułowania hipotez (Badania Własne). Mechanizmu 

wyjaśniającego powyższe związki dostarczył model Emotion Regulation Model of Attachment 

według Brenning i Breat (2013) (w tłumaczeniu Doktorantki: Przywiązaniowy Model 

Regulacji Emocji) (ew. mechanizm regulacji emocji w modelu przywiązania?). 

Część druga rozprawy ( Badania Własne ) rozpoczyna się od przedstawienia problematyki 

badań własnych  i podania ich celu, a było nim zbadanie roli pełnionej przez przywiązanie 

oraz roli strategii regulacji emocji w powstawaniu zaburzeń internalizacyjnych i  

eksternalizacyjnych w adolescencji. Doktorantka zaplanowała uwzględnienie dwóch podejść 

w badaniu: ukierunkowanego na relację (osobę / figurę przywiązania) i ukierunkowanego na 

emocję (strategie). (Uwaga: użycie w treści terminu „domena relacyjna” w odniesieniu do 

figury przywiązania nie uważam za słuszne: chyba, że Doktorantce chodziło o obszary, takie 

jak życie rodzinne, życie intymne nastolatka lub świat rówieśników – w innym przypadku 

takie określenie nie jest, w moim przekonaniu, zrozumiałe).   

Doktorantka sformułowała pięć hipotez ogólnych, które zostały uszczegółowione w postaci 

jedenastu hipotez szczegółowych.  

Hipoteza 1. wyraża oczekiwania dotyczące związku między przywiązaniem, strategiami 

regulacji emocji a zburzeniami internalizacyjnymi (H1a) i eksternalizacyjnymi (H1b). W 

uzasadnieniu  tych oczekiwań Doktorantka przywołuje poglądy Mikulincera i Shavera (2007) 

dotyczące zależności między przywiązaniem, regulacją emocji a psychopatologią. (Tu 

powraca pytanie o przedmiot badań: czy badano psychopatologie u adolescentów? Od jakiego 

stopnia nasilenia wskaźnika/oceny (skala ocen odpowiedzi na dany item) można wnioskować 

o psychopatologii w zastosowanym narzędziu?) 
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Hipoteza 2. głosi, że „Zachodzą różnice międzypłciowe w zakresie lęku i unikania 

przywiązaniowego (H2a), w stosowanych strategiach regulacji emocji (H2b) oraz w 

występowaniu zaburzeń internalizacyjnych  i eksternalizacyjnych (H2c)” (s. 70). Została 

uszczegółowiona w sposób następujący: 

H2a. Lęk przywiązniowy częściej występuje u dziewcząt, natomiast unikanie przywiązaniowe 

częściej u chłopców. 

H2b. Dziewczęta częściej stosują dysregulację jako strategię regulacji emocji, natomiast 

chłopcy – supresję. 

H2c. Dziewczęta częściej przejawiają objawy zaburzeń internalizacyjnych, zaś chłopcy – 

zaburzeń eksternalizacyjnych. 

Doktorantka uzasadnia hipotezę H2 wynikami badań uzyskanymi przez takich badaczy, jak 

Winterheld (2017), Brenning (2012), Groth (2012) czy Rescorola (2007). 

W moje ocenie szkoda, że zaniechano sprawdzenia strategii integracji emocji, gdyż odnosząc 

się do całości wyników badań można zastanowić się czy ich rozkład nie wynika z przewagi 

niskiego lub umiarkowanego natężenia unikania i lęku w populacji młodzieży polskiej – 

zwłaszcza w relacjach z rodzicami i ogólnie przeciętnych wartości wskaźników „patologii”, 

co może też wiązać się pośrednio z przewagą „pozytywnej” strategii radzenia sobie z 

emocjami negatywnymi nad „negatywnymi” (supresja a przede wszystkim: dysregulacja). 

Hipoteza 3. wyraża oczekiwanie dotyczące różnic w przywiązaniu między relacjami z 

różnymi osobami bliskimi, zgodnie z podejściem ukierunkowanym na daną relację. 

Doktorantka spodziewała się, że relacje przywiązaniowe z rodzicem charakteryzuje wyższy 

poziom unikania (H3a) a relacje przywiązaniowe z przyjacielem i partnerem romantycznym 

charakteryzuje wyższy poziom lęku. W uzasadnieniu podano prace, które opublikowali Deci i 

Ryan (2008) oraz Saxbe (2014). 

Ogólna hipoteza H3 – w mojej ocenie – wymaga przeformułowania – zamysł Doktorantki 

pozwalają zrozumieć dopiero uszczegółowienia tej hipotezy. 

Podając uzasadnienie hipotez 3. (chodzi mi o H3a) Doktorantka nawiązuje do możliwości 

zmiany w okresie adolescencji  przywiązania nawiązanego we wczesnym okresie życia: 

„…dążenie do usamodzielnienia się i „wrastania” w życie dorosłe wiąże się z ryzykiem 

częstszych konfliktów z rodzicami i wyższym poziomem unikania przywiązaniowego w 
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relacji z rodzicem” (s. 71). Czy takie przypuszczenie o zmianie więzi przywiązaniowej 

(sprowadzonej tu do wymiarów) nie pozostaje w sprzeczności z tezą o stałością więzi 

przywiązaniowej nawiązanej w pierwszych latach życia lub modeli roboczych? Zapewne w 

zachowaniu niejednego dorastającego można zauważyć rozluźnienie bliskości z rodzicem, 

nawet próby ograniczania kontaktów z nim, ale czy na tej podstawie można przyjąć założenie 

o zmianie przywiązania z bezpiecznego na pozabezpieczane lub o nasileniu/eskalacji 

przywiązania pozabezpiecznego? 

Hipoteza H4  dotyczy udziału strategii regulacji emocji w związku pomiędzy przywiązaniem 

a zaburzeniami inter- i eksternalizacyjnymi. W uzasadnieniu został przywołany w Model 

Regulacji Emocji autorstwa Brenning i Braet (2013) zarysowany w części teoretycznej 

rozprawy.  

Hipoteza H5 głosi zależność związku między przywiązaniem a zburzeniami inter- i 

eksternalizacyjnymi od treści emocji negatywnej (złość, niepokój i smutek) i od „negatywnej” 

strategii jej regulacji: supresji lub dysregulacji. Ponownie w uzasadnieniu Doktorantka 

powołała się na Model Regulacji Emocji. 

Hipotezy i zawarte w nich oczekiwania dotyczące testowanych związków są zilustrowane 

przejrzystymi schematami. Zaprezentowanie hipotezy zostały także uporządkowane w tabeli 

(tabela 3). 

W rozdziale 7. Opisano metodę badań, scharakteryzowano osoby badane pod względem 

wieku adolescentów, płci, poziomu edukacji, liczby rodzeństwa, wybranej figury 

przywiązniowej i kolejności urodzeń w rodzinie. 

Grupa badana była liczna: składała się z 638 adolescentów w wieku od 12 do 20 lat.  

Najwięcej badanych miało po 16 i 17 lat, a najmniej było w wieku 12 lat (16 osób) i 20 lat 

(jedna osoba). Zatem badaniami objęto osoby w fazie preadolescencji oraz w I i II fazie 

adolescencji. 

W rozprawie podano też informację o zatwierdzeniu koncepcji badań przez Komisję 

Bioetyczną działającą na UKSW. Chociaż badanie osób pełnoletnich nie wymaga zgody 

rodziców, to także i w tym przypadku zwracano się do rodziców/prawnych opiekunów o taką 

zgodę. 
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W podrozdziale 7.1. przedstawiono narzędzia badawcze. Były to: (1) Skala Doświadczeń w 

Bliskich Związkach (Brenning i in. (2011) – autorami  polskiej adaptacji są: Skoczeń, 

Głogowska, Kamza i Włodarczyk (2018); (2) Inwentarz Regulacji Emocji (Roth i in. (2009)  

w polskiej adaptacji Doktorantki; (3) kwestionariusz Samooceny YSR (Achenbach i Rescorla 

(2001) – polska adaptacja została przeprowadzona przez Wolańczyka (2002). Dla tych 

narzędzi podano wskaźniki rzetelności alfa Cronbacha. 

Skala Doświadczeń w Bliskich Związkach pozwala mierzyć dwa wymiary przywiązania: 

lęk/niepokój i unikanie. Narzędzie Inwentarz Regulacji Emocji wykorzystano do pomiaru 

dwóch strategii (które określam mianem „negatywnych”), a mianowcie dysregulacji i supresji 

(Doktorantka nie zajmowała się strategią integrującą). Z narzędzia YSR (trzeciego z wyżej 

wymienionych) wykorzystano 53 itemy ze 112 wchodzących w jego skład. Doktorantka 

ograniczyła się do itemów odnoszących się do zaurzeń iter- i eksternalizayjnych, a 

zrezygnowała z itemów mierzących tzw. problemy ogólne. Zabieg ten wynikał z tematu 

rozprawy. Nie wiadomo jednak czy Doktorantka zastosowała wersję pełną czy zredukowaną 

do 53 itemów – w tym drugim przypadku nie wiemy czy taki zbieg nie wpłynął na 

odpowiedzi udzielone przez osoby badane. 

Jedna z uwag, która nasuwa się po zapoznaniu z narzędziami dotyczy wieku osób, które 

można badać za pomocą  oryginalnej wersji Skali Doświadczeń w Bliskich Związkach oraz 

rozkładu wieku osób, które stanowiły grupę badanych (uczestniczącą) w adaptacji polskiej 

tego narzędzia (Skala Doświadczeń w Bliskich Związkach).  Porównanie wieku wskazuje, że 

były to osoby młodsze od badanych przez Doktorantkę w związku z badaniami 

prezentowanymi w rozprawie doktorskiej, bo znajdowały się w okresie dzieciństwa (późne) i 

preadolescencji. W związku z tym nasuwa się pytanie czy analiza materiału zebranego w toku 

badań pozwala na weryfikację hipotez. (Bardzo proszę Doktorantkę o wyjaśnienie tej kwestii 

podczas obrony.) 

Doktorantka uczciwie podaje, że 204 osoby nie zdążyły udzielić odpowiedzi na itemy z YSR i 

z tego powodu liczba osób, od których uzyskano dane dotyczące przywiązania i strategii 

regulacji emocji jest znacznie większa od liczby osób, które udzieliły odpowiedzi  także na 

itemy zawarte w YSR. 

W analizie statystycznej wykorzystano program SPSS 23, Mplus w wersji 7.2 i dodatek 

macro Process for SPSS 2.16 (2013). Zastosowano test t-Studenta, współczynnik korelacji r 

Pearsona, jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA, analizę regresji, analizę ścieżek. 
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Doktorantka testowała sześć modeli mediacji, co zostało podyktowane treścią hipotez i 

założonymi modelami związków między zmiennymi: wymiary przywiązania (zmienna 

objaśniająca), strategie regulacji emocji (zmienna pośrednicząca) i zaburzenia zachowania 

(zmienna objaśniana).    

Zastosowane w analizie ilościowej testy statystyczne zostały wybrane prawidłowo. 

W rozdziale ósmym zaprezentowano wyniki badań. Obejmuje on szczegółowe przedstawienie 

danych za pomocą statystyk opisowych, współczynniki korelacji między badanymi 

zmiennymi i weryfikację hipotez na podstawie wyżej wymienionych analiz statystycznych. 

Doktorantka w przejrzysty sposób przedstawia rezultaty analiz statycznych służące 

weryfikacji kolejnych hipotez. Rezultaty analiz potwierdziły w części hipotezy: H1a, H2b i 

H2c, H4a oraz H5a. W całości została potwierdzona hipoteza H3. W tym punkcie 

Doktorantka uwzględniła zapisy rezultatów analiz w tabelach i na modelach graficznych 

odpowiadających oczekiwanym zależnościom wyrażonym w hipotezach.  

W rozdziale dziewiątym Doktorantka zawarła dyskusję nad uzyskanymi wynikami badań. 

Uzasadnia i tłumaczy rezultaty odwołując się do podstaw teoretycznych dostarczonych w 

części pierwszej rozprawy – tym samym przekonuje o poprawności doboru koncepcji i analiz 

empirycznych uwzględnionych w podstawach teoretycznych. Dąży do wyjaśnienia rezultatów 

odmiennych od oczekiwanych, w tym braku istotnego związku między supresją emocji i obu 

typów zaburzeń zachowania. Odwołuje się tu między innymi do mechanizmu wypierania lub 

tłumienia emocji, ograniczonego wglądu młodych ludzi w swe stany wewnętrzne. To ostatnie 

wyjaśnienie ma podstawy w teoriach rozwoju i badaniach psychologów rozwoju. Doktorantka 

poszukuje uzasadnienia niektórych różnic między wynikami badań własnych a wynikami 

badań innych badaczy między innymi w różnicach kulturowych, systemie religijnym, w 

procesach socjalizacji (wskazuje na różnice w wychowaniu dziewcząt i chłopców). Akcentuje 

znaczenie czynnika płci dla związków między wymiarami przywiązania, treścią 

przeżywanych emocji, strategiami regulacji emocji a typami zaburzeń zachowania. 

Jednocześnie, co już wspomniano, uzasadnia niektóre rezultaty procesami rozwojowymi 

zachodzącymi pomiędzy 12 a 20 rokiem życia. Jest to uzasadnione z perspektywy psychologii 

rozwoju, a także psychologii społecznej.   

Niektóre wyjaśnienia proponowane przez Doktorantkę budzą wątpliwości na przykład 

przywołanie funkcji kompensacyjnej zaangażowania w relacje pozarodzinne względem 
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zaangażowania w relacje pozarodzinne. Oczywiście może tak być w przypadku niektórych 

młodych ludzi (i nie tylko młodych), jednak sama Doktorantka wcześniej wskazywała na 

potrzebę autonomii adolescentów i realizację zadania rozwojowego jakim jest znalezienie 

grupy odniesienia, grupy rówieśniczej i potencjalnego partnera życiowego.  

Za bardzo interesujące uważam rozpoznanie roli supresji emocji, w wyjaśnieniu której warto 

rozważyć wyrazistsze odwołanie się do mechanizmów socjalizacji w rodzinie (i w innych 

środowiskach społecznych) sprzyjających ukształtowaniu poznawczego mechanizmu kontroli 

emocji. Generalnie rozpoznano potencjalne zagrożenia dla zachowania młodych ludzi 

związane z dysregulacją emocji negatywnych. Nie wykluczam, że zwiększająca się liczba 

przejawów nieprawidłowych zachowań dorastających może być efektem społecznego 

zezwolenia na dysregulację, braku reakcji dorosłego otoczenia na sygnały hiper – reakcji 

emocjonalnych u adolescentów  - w przeświadczeniu, że są one usprawiedliwione procesami 

rozwoju i w poszanowaniu dla podmiotowości młodych ludzi lub z zaniechania bądź 

ograniczenia zakresu i siły oddziaływań wychowawczych, bądź wreszcie z niedostatku 

„kompetencji rodzicielskich”. Nasuwa się też refleksja czy dysregulację można uznać za 

strategię regulacji emocji? Jeśli jest stosowana świadomie, to tak, ale jeśli podmiot nie zdaje 

sobie sprawy z takiego „radzenia sobie”? Zgadzam się, że w przypadku recenzowanej 

koncepcji badań - dla rozstrzygnięcia powyższej kwestii ma znaczenie rozumienie przez 

Doktorantkę sposobu radzenia sobie z emocjami czy strategii regulacji emocji.  

Styl i język są poprawne, chociaż występują nieliczne się błędy (wśród których przeważają 

błędy interpunkcyjne). Na podkreślenie zasługuje opracowanie graficzne rozprawy, 

przejrzystość tabel i schematów. Podstawy teoretyczne – pomimo pewnych uwag i sugestii 

zawartych w recenzji – są dobrze dobrane ze względu na możliwość sformułowania hipotez i 

dyskusję wyników. 

Ważnym osiągnięciem Doktorantki jest sprawdzenie Modelu Regulacji Emocji w próbie 

polskiej młodzieży i uzyskanie nowej wiedzy na temat związków między dwoma wymiarami 

przywiązania, strategiami regulacji trzech emocji (niepokój, smutek i złość) i dwoma typami 

zaburzeń zachowania.  Na podkreślenie zasługuje także wkład Doktorantki w adaptację 

dwóch narzędzi zastosowanych badaniach – są one użyteczne w dalszych badaniach nad 

przywiązaniem u dzieci i sposobami radzenia sobie z emocjami przez młodzież.  Mogą także 

stanowić punkt wyjścia do konstrukcji oryginalnego narzędzia badającego przywiązanie w 
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młodzieży polskiej (należy dodać, że dotychczas stosowane narzędzia nie są w pełni 

satysfakcjonujące). 

Reasumując, praca stanowi wartościowy wkład w poszukiwanie mechanizmu wyjaśniającego 

zaburzenia zachowania młodzieży poprzez zależności między przywiązaniem do wybranych 

osób/figur przywiązaniowych, przeżywanymi emocjami i sposobami rdzenia sobie z nimi. 

Spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim określonym w art. 31 ustawy z dnia 14 

marca 2003 roku o tytule i stopniach naukowych  (Dz.U.Nr 65 poz. 595). Wnoszę o jej 

dopuszczenie do dalszych etapów  przewodu doktorskiego. 
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