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Uzasadnienie ważności podjętego tematu 

 

 Przedłożona do recenzji rozprawa jest nowatorskim studium, w którym Autorka podjęła się 

próby opisu złożonych zależności i związków pomiędzy czynnikami składającymi się na ocenę 

stanu zdrowia psychicznego, analizę poczucia koherencji, stylów radzenia sobie ze stresem oraz 

zmiennych społeczno-demograficznych w grupie pielęgniarek psychiatrycznych. Głównym celem 

poznawczym było przy tym wskazanie, opisanie i uporządkowanie tych czynników i ich 

wzajemnych układów pozostających w różnorodnych zależnościach zarówno ze stanem zdrowia 

psychicznego badanych pielęgniarek, jak i wzajemnie między sobą.  

Warto w tym miejscu podkreślić, iż pielęgniarki psychiatryczne stanowią szczególną grupę 

zawodową, od której wymaga się świadczenia profesjonalnej opieki nad chorymi będącymi w 

trudnym stanie psychicznym. W ich pracy ważne jest podmiotowe i holistyczne podejście do 

pacjenta, jednakże relacja ta jest zwykle utrudniona ze względu na objawy psychopatologiczne 

pacjentów i warunki środowiska pracy. Jest to źródłem wielu sytuacji stresowych. Powszechnie 

praca pielęgniarki psychiatrycznej uważana jest za jedną z najtrudniejszych i obciążających. Trzeba 

podkreślić, iż w Polsce nie realizowano dotychczas całościowych badań, oceniających jednocześnie 

stan zdrowia psychicznego pielęgniarek psychiatrycznych, ich poczucie koherencji oraz style 

radzenia sobie ze stresem.  

Z przeglądu aktualnej literatury naukowej dokonanego we wstępnej części rozprawy wynika, 

iż istnieje szereg fragmentarycznych, szczegółowych badań dotyczących zależności pomiędzy 

uwzględnionymi w rozprawie wybranymi zmiennymi. Brak jednak ujęć bardziej całościowych, 

holistycznych, wieloaspektowych właśnie takich jak te, które zaplanowała i przedstawiła Autorka 

dysertacji. Zaproponowany przez Nią temat badawczy jest oryginalny i w pewnym sensie 

nowatorski, zasługujący tym samym na akceptację i pozytywną ocenę. Warto w tym miejscu dodać, 

iż wspomniana powyżej problematyka jest  ważna i znacząca zarówno teoretycznie i poznawczo, jak 

i pod względem aplikacyjnym, praktycznym, klinicznym. 

Recenzowana praca nie jest zbyt obszerna, liczy bowiem wraz z załącznikami 177 stron i 

zgodnie z przyjętymi standardami składa się ze wstępnej części teoretycznej oraz metodologiczno-

empirycznej, a także z bogatego wykazu literatury (246 pozycji). Oceniając pracę pod względem 

formalnym należy podkreślić, iż redakcja całego jej tekstu jest spójna, staranna, praca napisana jest 

jasnym, poprawnym językiem. Cenny jest też pomysł, aby każdy podrozdział rozprawy kończył się 

krótkim i jasnym podsumowaniem. Percepcję tekstu ułatwia również kilkadziesiąt tabelek i 

wykresów. Są one czytelne i prezentują wysoki poziom edytorski, co pozwala czytelnikowi szybko 
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zorientować się w poruszanych w tekście problemach, a zwłaszcza w wynikach opisywanych w 

badawczej części rozprawy, i uporządkować je. 

 

Podstawy teoretyczne badań 

 

Stanowiąca punkt wyjścia dla sformułowania teoretycznych podstaw przyjętego przez 

Autorkę modelu badań własnych wstępna, teoretyczna część pracy obejmuje rozdział drugi 

rozprawy zawierający cztery podrozdziały. Omawiają one kwestie odnoszące się do problematyki 

zdrowia psychicznego, koncepcji poczucia koherencji, radzenia sobie ze stresem, jak i pewnej 

specyfiki i odrębności pracy pielęgniarki psychiatrycznej.  

W pierwszym ze wspomnianych podrozdziałów omówiono kolejno teoretyczne zagadnienia 

dotyczące kontekstu oraz uwarunkowań prawnych definicji i konstruktu zdrowia psychicznego 

oraz zdrowia psychicznego w koncepcjach różnych autorów. Oba podrozdziały są dobrze i 

ciekawie zredagowane, a w drugim z nich nie brakuje nazwisk polskich badaczy – np. Juliana 

Aleksandrowicza, Czesława Czabały a zwłaszcza Kazimierza Dąbrowskiego. Szczególnie ten 

ostatni, zapomniany dziś nieco, twórca koncepcji dezintegracji pozytywnej, ma wielkie zasługi dla 

propagowania i promowanie w Polsce oryginalnej koncepcji zdrowia psychicznego. Dobrze, że 

Autorka nie ograniczyła się jedynie do światowych badaczy, szkoda, że nie znalazła miejsca, aby 

wspomnieć jeszcze Antoniego Kępińskiego.  

Podrozdziały drugi i trzeci omawiają kolejno kwestie dotyczące pojęcia koherencji i 

radzenia sobie ze stresem. Literatura dotycząca tej problematyki jest ogromna, również polska, 

przed Doktorantką było więc wyzwanie możliwie problemowego, z jednej strony, a ogólnego z 

drugiej ujęcia czy też selekcji problematyki. Autorka bardzo dobrze wywiązała się z tego zdania, 

tworząc dwa ciekawie i całościowo zredagowane rozdziały. I tak pisała kolejno o ogólnych 

założeniach teorii salutogenezy, poczuciu koherencji oraz innych czynnikach wpływających na 

zdrowie, modelach, koncepcjach, uwarunkowaniach stresu i radzeniu sobie z nim.  

 W kolejnym, czwartym podrozdziale omówiona została specyfika pracy pielęgniarki 

psychiatrycznej, warunków wykonywania przez nią zawodu, przyczyn występującego w pracy 

stresu oraz skutków jego doznawania. To kolejny dobrze i ciekawie zredagowany podrozdział.  

 Dobór zagadnień w tej części pracy jest właściwy, przemyślany i uzasadniony 

merytorycznie. Stanowi przy tym spójną i jasną konstrukcję. Nie brak w nim odautorskich 

komentarzy świadczących o bardzo dobrej orientacji Autorki w literaturze przedmiotu i badanej 

problematyce. Wszystkie rozdziały omawianej części pracy charakteryzują się wysokim poziomem 

naukowym, szeroko uwzględniają zarówno najnowszą literaturę przedmiotu, jak i pozycje 

klasyczne, są czytelnie i jasno zredagowane. W efekcie pozwoliło to uzyskać dużą spójność, 

zarówno całej rozprawy, jak i przede wszystkim omawianej jej części.  

Podsumowując teoretyczną część pracy pragnę podkreślić, że Doktorantka wykazała się 

dobrą znajomością współczesnej literatury przedmiotu, w sposób przystępny i syntetyczny 

omówiła zagadnienia związane z kontekstem planowanego przedsięwzięcia badawczego. Ta część 

pracy w pełni spełnia swoją rolę, stanowi bowiem bardzo dobrą podstawę do prezentacji modelu 

badań własnych, wskazanych problemów badawczych, szczegółowych pytań i hipotez, a także 

doboru weryfikujących je metod i procedur.  
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Ocena projektu badań  

  

 Projekt badań własnych Doktorantki został szczegółowo i starannie omówiony w rozdziale 

trzecim rozprawy, zatytułowanym: Metodyka badania. Przyjęty przez Autorkę model badawczy 

jest konstruktem prostym, w wysokim stopniu spójnym i jasnym, dobrze uzasadnionym naukowo, 

wystarczającym, by można go zastosować w badaniach, które planowała.  

 Fundamentalnymi konstruktami projektu są pojęcia: „zdrowia psychicznego”, „koherencji” 

oraz „stylów radzenia sobie ze stresem”. W modelu wyodrębnione też zostały szeroko ujmowane 

grupy zmiennych społeczno-demograficznych. 

 Rozwijając główny problem badawczy dotyczący ustalenia i opisania zależności pomiędzy 

wyodrębnionymi w modelu zmiennymi i ich grupami Autorka sformułowała siedem głównych 

celów (pytań) badawczych oraz odpowiadające im cztery hipotezy. Z uwagi na w przeważającej 

mierze eksploracyjny charakter badań hipotezy sformułowane zostały w sposób dość ogólny.  

 Już w tym miejscu należy podkreślić, iż głównym celem poznawczym było określenie 

współzależności między zmiennymi co oznacza, iż nie poszukiwano zależności kierunkowych tzn. 

takich, które opisywałyby czy też ujmowały zależności w modelu przyczynowo-skutkowym. 

Celem projektu było poszukiwanie przede wszystkim takich współzależności, które miały 

charakter korelacyjny.  

Oceniając metodologiczne podstawy i zasady zaplanowania i realizacji tematu badawczego, 

sposoby i metody podejmowania poszczególnych problemów i kroków badawczych, czy też 

procedury analizy wyników, należy podkreślić ich rzetelność i konsekwencję. Warto zaznaczyć, iż 

tak samo przeprowadzone zostały przez Autorkę wszystkie procedury opracowania danych i ich 

statystycznej analizy. Są one czytelne, konsekwentne i adekwatnie dobrane do charakteru 

zmiennych, co pozwala odpowiedzieć na wszystkie pytania badawcze, zweryfikować hipotezy i  

wykorzystać wszystkie niemal wyniki.  

Pozytywnie oceniam zastosowaną przez Autorkę operacjonalizację zmiennych a więc 

metody, narzędzia badawcze a także wyodrębnienie odpowiednich wskaźników. Metody badawcze 

w mojej ocenie zostały dobrane trafnie do przedmiotu badań, bardzo starannie i rzetelnie opisane 

zostały pod względem merytorycznym i psychometrycznym. Badania realizowane były metodą 

sondażu diagnostycznego przy użyciu trzech wystandaryzowanych narzędzi badawczych oraz 

autorskiego kwestionariusza do pozyskania danych społeczno-demograficznych. Do pomiaru 

głównych zmiennych zastosowano Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia /GHQ – 28/, 

Kwestionariusz Orientacji Życiowej /SOC – 29/, oraz Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach 

Stresowych /CISS/. Dane społeczno-demograficzne oceniano przy pomocy autorskiego 

kwestionariusza – ankiety.  

Mocną strona przedsięwzięcia badawczego był także dobór grupy badawczej oraz jej 

liczebność – 509 osób. Znaczna liczebność grupy badawczej gwarantowała reprezentatywność 

badań, a także możliwość przeprowadzenia szerokiej analizy statystycznej, w tym także krokowej 

analizy regresji.  

Podsumowując tę część recenzji trzeba podkreślić, iż metodologiczne podstawy i zasady 

zaplanowania i przeprowadzenia tematu badawczego, sposoby i metody realizowania 
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poszczególnych problemów i kroków badawczych, czy też procedury analizy wyników należy 

ocenić wysoko. Na pochwałę zasługuje również wysoka rzetelność, konsekwencja czy też poziom i 

jakość prowadzonej analizy. Pod względem standardów badawczych rozprawa została 

zaplanowana i przeprowadzona bardziej niż poprawnie.  

 

Rezultaty badań – ocena sposobu prezentacji i ich znaczenia 

 

Rezultaty badań własnych Doktorantka przedstawiła w rozdziale trzecim, zatytułowanym 

Wyniki badań. Już na wstępie pragnę podkreślić dużą staranność w opracowaniu, prezentacji i 

omówieniu rezultatów badań. Zgodnie z planem badawczym, sformułowanymi pytaniami i 

hipotezami Autorka wyraźnie wyróżnia główne etapy analizy konsekwentnie odpowiadające 

siedmiu pytaniom badawczym  

Nie jest zadaniem recenzenta odtwórcze przedstawianie i omawianie uzyskanych przez 

badacza prawidłowości. Ocenie podlegają natomiast metodologiczne podstawy i zasady 

realizowania tematu badawczego, sposoby i metody weryfikacji hipotez, czy też statystyczne 

procedury analizy wyników. Ocena wszystkich wspomnianych wyżej zasad postępowania 

badawczego jest w przypadku recenzowanej rozprawy jednoznacznie pozytywna.  

Gdyby jednak pokusić się o wskazanie najciekawszych klinicznie wyników, to warto by 

skoncentrować się, w moim przekonaniu, na tych, które dotyczą ogólnie przeciętnej psychicznej 

kondycji pielęgniarek zatrudnionych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej oraz relacji, jakie 

zachodzą pomiędzy stylami radzenia sobie badanych ze stresem badanych a poziomem i strukturą 

ich koherencji. Ciekawe są też te wyniki badań, które są efektem wykorzystania w badaniu 

autorskiego narzędzia do opisu zmiennych społeczno-demograficznych. Uzyskano tu stosunkowo 

dużo interesujących wyników. Generalnie biorąc zdrowie psychiczne pielęgniarek 

psychiatrycznych zależy od szeregu wewnętrznych (osobowościowych) i społecznych czynników i 

trudno oprzeć się poczuciu, iż wymaga szczególnej troski i wspierających oddziaływań.  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż zastosowanie krokowej analizy regresji pozwoliło na 

sprawdzenie, czy prezentowane założenia teoretyczne, określające również kierunki wpływu, były 

zgodne z uzyskanymi danymi i wynikami. Opisane procedury statystyczne znacznie pogłębiły 

wartość i wiarygodność tych wyników, które określają kierunek badanych zależności, a więc ich 

przyczynowo-skutkowy aspekt czy wymiar. W przypadku recenzowanej pracy zależności powyższe 

dotyczą relacji stylów radzenia sobie ze stresem z poczuciem koherencji. 

 Dopełnieniem całości rozważań teoretycznych i analiz empirycznych jest interpretacja i 

dyskusja uzyskanych przez Doktorantkę rezultatów badań własnych. Ciekawe bardzo są zwłaszcza 

te rozważania Autorki rozprawy, które w dobrze zredagowanym podrozdziale trzecim rozdziału 

trzeciego zatytułowanym Dyskusja odnoszą się do opisu potwierdzonych w badaniach 

prawidłowości na tle aktualnego stanu wiedzy medycznej i psychologicznej. Omawiany rozdział 

rozprawy stanowi próbkę wnikliwości badawczej Doktorantki, jej kompetencji naukowych i 

klinicznych, umiejętności analitycznych, jej wiedzy, swobody w ocenianiu i rozumieniu 

problemów związanych z realizowanym tematem. W świetle zawartych w rozdziale treści Autorka 

jawi się nie tylko jako badacz rzetelny, lecz także dokładny i kompetentny.  
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Gdyby wskazać nieco słabsze strony rozprawy trzeba by zauważyć, iż w ostatnim rozdziale 

zbyt mało uwagi poświęcono praktycznym, aplikacyjnym wartościom uzyskanych wyników. 

Informacje na ten temat są porozrzucane są tekście. Autorka wspomina o nich w rozważaniach 

omawiających wyniki jakie uzyskała. Mam poczucie, iż można było zredagować niewielki 

podrozdział poświęcony aplikacyjnym walorom pracy, podobnie jak i tym kwestiom, które mają 

charakter rekomendacji dalszych badań. Brakuje też mi nieco pogłębionej analizy tych wyników 

które pozwoliły odrzucić hipotezę o zależnościach pomiędzy stanem zdrowia psychicznego 

badanych a ujawnianymi przez nie stylów radzenia sobie ze stresem.  

 

Podsumowanie 

 

Przedstawiona rozprawa doktorska stanowi rzetelne, holistyczne i nowatorskie studium 

dotyczącym relacji pomiędzy stanem zdrowia psychicznego pielęgniarek psychiatrycznych a ich 

poziomem koherencji i stylami radzenia sobie ze stresem. W teoretycznej części pracy Doktorantka 

wykazała się bardzo dobrą znajomością współczesnej (polskiej i obcojęzycznej) literatury 

przedmiotu, co pozwoliło Jej na jasne sformułowanie problemu pracy oraz dobre uzasadnienie 

teoretyczne projektu badań własnych.  

 Biorąc pod uwagę podstawowe kryteria pracy naukowe,j tj. jakość wybranego celu (na ile 

jest znaczący teoretycznie i praktycznie, na ile dobrze osadzony we współczesnej literaturze), 

sposób jego realizacji (trafność i poprawność metodologii badań) oraz stopień, w jakim udało się go 

zrealizować (rzeczywistą wartość uzyskanych wyników, na ile rezultaty są nowe i nieoczekiwane) 

należy stwierdzić, iż rozprawa spełnia wszystkie wskazane kryteria.  

 Reasumując chcę stwierdzić, iż praca Magdaleny Kwak pt. Stan zdrowia psychicznego, 

koherencja i radzenie sobie ze stresem u pielęgniarek psychiatrycznych zasługuje na 

zdecydowanie pozytywną, ocenę, wykazuje bowiem jej ogólną wiedzę teoretyczną w wybranej 

dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Praca 

stanowi istotny wkład w konceptualizacji roli potencjału zdrowia psychicznego i 

osobowościowych zasobów pielęgniarek pracujących w psychiatrii. Wykazuje również, iż opisane 

w rozprawie mechanizmy i zależności mają istotną wagę aplikacyjną.  

Reasumując pragnę stwierdzić, że przygotowując rozprawę Pani Magdalena Kwak wykazała 

się kompetencjami wymaganymi od osoby ubiegającej się o tytuł doktora. Autorka potrafiła 

dokonać wyczerpującej syntezy aktualnego stanu wiedzy i badań w interesującej ją 

dziedzinie oraz precyzyjnie sformułować wynikające z niej, ważkie problemy badawcze. Z 

całym przekonaniem stwierdzam, że Jej praca stanowi „oryginalne rozwiązanie problemu 

naukowego” i spełnia wymogi ustawowe stawiane rozprawom doktorskim zgodnie z Ustawą o 

Tytułach i Stopniach Naukowych z 2003 roku.  

Wnoszę więc dopuszczenie Pani mgr Magdalena Kwak do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 

        

   Prof. dr hab. Józef K. Gierowski 
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