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Recenzja 
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napisanej pod kierunkiem Pani prof. KAAFM dr hab. Ewy Wilczek-Rużyczki 

 

 

 Opracowanie naukowe przedstawione przez Panią mgr Marię Merklinger-Somę w 

dysertacji doktorskiej pod tytułem Zachowania zdrowotne a zasoby osobiste pielęgniarek 

aktywnych zawodowo stanowi oryginalne ujęcie podjętego tematu, wzbogacające wiedzę na 

temat związków zachodzących między zachowaniami zdrowotnymi a zasobami osobistymi (w 

aspekcie cech osobowości), z uwzględnieniem wybranych czynników socjodemograficznych, 

w kontekście zawodu pielęgniarki. Przedłożona do recenzji praca jest wyrazem wysokiego 

poziomu erudycji jej Autorki, ukazuje doskonałe rozeznanie w podjętym przedmiocie badań, 

co pozwoliło Doktorantce dostrzec „białe plamy” oraz sformułować problematykę badawczą, 

która poszerza i pogłębia rozumienie czynników warunkujących zdrowie oraz wypełnia 

dostrzeżone braki w dotychczasowej wiedzy naukowej (brak opracowań naukowych 

dotyczących związków między zachowaniami zdrowotnymi a zasobami osobistymi - według 

nowatorskiego modelu zaproponowanego przez Autorkę - i czynnikami socjodemograficznymi 

u pielęgniarek). 

 W przedłożonej do recenzji rozprawie naukowej Doktorantka zwraca uwagę na 

znaczenie powiązań zachodzących między przedmiotem podjętych badań a osobliwościami 

roli zawodowej pielęgniarki. W tym kontekście omówione zostały, wskazywane przez 

naukowców, wybrane podmiotowe aspekty wykonywania aktywności zawodowej związanej z 

działalnością pielęgniarską w obszarze pomagania, troszczenia się, wspierania pacjentów, 

promowania zdrowia, co wiąże się z jednej strony z doświadczaniem satysfakcji zawodowej, z 

drugiej strony z ponoszeniem określonych kosztów osobistych (np. ryzyko doświadczania 
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wypalenia zawodowego, depresji, stresu zawodowego) u osób pracujących w zawodach 

pomocowych. Słusznie też została zwrócona uwaga na aspekt społecznego odbioru zawodu 

pielęgniarki, jako zawodu zaufania publicznego, co oznacza, że od pielęgniarek oczekuje się 

nie tylko wysokiego poziomu jakości realizowanych zadań, ale również nienagannych postaw 

moralnych i etycznych. W mojej ocenie uczynienie obiektem badań naukowych kategorii 

zawodowej pielęgniarek, których działania zawodowe wiążą się z ryzykiem doświadczaniem 

wielu czynników zagrażających zdrowiu, pozwala poszerzyć wiedzę naukową na temat 

zdrowia osób, które zawodowo realizują zadania związane m.in. z przywracaniem zdrowia, 

ochroną zdrowia, edukacją i promocją zdrowia. Można zatem przyjąć, że osoby te, 

reprezentując określone zachowania zdrowotne, z założenia stają się wzorem do naśladowania 

w tym zakresie dla pacjentów i społeczeństwa. 

 Liczne wyniki badań, prezentowane w interdyscyplinarnej literaturze naukowej 

podejmującej zagadnienia zdrowia, sugerują, że praktyki zdrowotne związane są z zasobami 

psycho-duchowymi człowieka, a czynniki poznawcze, emocjonalne i motywacyjne są 

proporcjonalne do zdrowia psychicznego. Wiele rezultatów badawczych w 

psychoneuroimmunologii sugeruje występowanie wzajemnych związków między czynnikami 

psychospołecznymi i funkcjonowaniem układu immunologicznego, hormonalnego i 

nerwowego.  Wyniki te pozwalają zakładać istnienie związków między cechami osobowości i 

przeżytymi sytuacjami stresowymi a występowaniem niektórych chorób. Oznacza to, że w 

pracy z osobami chorymi istotna jest nie tylko aktywność pielęgnacyjna, ale także 

towarzyszące jej oddziaływanie psychologiczne pielęgniarki. Naukowcy zajmujący się szeroko 

rozumianym zdrowiem zastanawiają się nad rodzajami szkoleń, które powinny być 

wprowadzane do procesu kształcenia i rozwoju zawodowego profesjonalistów pracujących w 

obszarach pomagania (np. pielęgniarek), między innymi w zakresie treści (programy 

kształcenia), sposobów uczenia i uczenia się osób dorosłych. Obiecujące są wyniki badań 

ukazujące związki zachodzące między wspieraniem rozwoju zasobów osobistych 

przedstawicieli zawodów zaufania społecznego a ich zadowoleniem z życia i satysfakcją z 

pracy. Przedłożona do recenzji praca doktorska stanowi przykład naukowego włączenia się 

Pani mgr Marii Merklinger-Somy w proces poszukiwania i określania związków między 

czynnikami osobowościowymi (poczucie własnej skuteczności, optymizm i prężność) a 

zachowaniami zdrowotnymi (prawidłowe nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, 

praktyki zdrowotne, pozytywne nastawienie psychiczne) u pielęgniarek. Należy podkreślić, że 

jest to obszar badawczy, który jest ważny poznawczo, praktycznie i społecznie. Jednocześnie 

warto docenić, że stanowisko takie wpisuje się w proces humanizacji medycyny. 

 Doktorantka, w przedłożonej rozprawie, wykazuje dojrzałość w zakresie prowadzenia 
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pracy badawczej i doskonałe opanowanie warsztatu metodologicznego, zarówno w zakresie 

konceptualizacji, opracowania i interpretacji uzyskanych wyników. Ponadto przedstawione w 

pracy ustalenia mogą stanowić impuls do dalszych poszukiwań i systematyzacji rozległej, 

interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie zachowań zdrowotnych i ich związków z innymi 

cechami związanymi ze zdrowiem, jakością życia, rozwojem zawodowym, nie tylko w 

zakresie nauk o zdrowiu, ale także nauk społecznych, w tym psychologii zdrowia, pedagogiki 

zdrowia, psychologii pracy, socjologii zdrowia, profesjologii czy ergonomii. 

 Przedstawioną wyżej pozytywną ocenę rozprawy doktorskiej Pani mgr Marii 

Merklinger-Somy uzasadniam biorąc pod uwagę swoje oceny dotyczące: struktury pracy, 

znajomości literatury przedmiotu, podstaw metodologicznych, prezentacji wyników, dyskusji i 

sformułowanych wniosków. 

 Struktura pracy 

 Struktura pracy jest typowa dla prac badawczych, obejmuje kolejno ponumerowane 

części: czternaście rozdziałów (uchybienie w numeracji – zamiast numeru VII wpisano numer 

VIII), poprzedzone wykazem skrótów. Rozdział I to wstęp, dalej znajdują się rozdziały 

przedstawiające podstawy teoretyczne pracy, w których zostały przeanalizowane poszczególne 

zagadnienia związane z tematem pracy („II. Teoretyczne aspekty problematyki zachowań 

zdrowotnych”; „III. Teoretyczne podstawy zasobów osobistych”, „IV. Specyfika pracy 

pielęgniarek”),  metodologiczne podstawy projektu badawczego („V. Założenia i cele pracy”), 

wyniki badań własnych („VI. Opracowanie statystyczne przeprowadzonych badań”), dyskusja 

(VIII. Dyskusja”), wnioski („IX. Wnioski”), streszczenie („X. Streszczenie w języku polskim”), 

abstrakt („XI. Abstrakt”), wykaz piśmiennictwa („XII. Wykaz piśmiennictwa”), wykazy tabel i 

rycin („XIII. Wykaz tabel”, „XIV. Wykaz rycin”) oraz aneks („XV. Aneks”) zawierający 

kwestionariusze: zgody uczestnika na udział w badaniach, informacje dotyczące realizowanego 

projektu badawczego, kwestionariusz ankiety oraz kwestionariusze zastosowanych narzędzi 

badawczych. Praca obejmuje łącznie 177 stron, zawiera 35 tabel i 37 rysunków poprawnie i 

jednolicie opracowane. Struktura pracy jest logiczna i spójna. Strona językowa i techniczna nie 

wzbudza zastrzeżeń. 

 Znajomość literatury przedmiotu 

 Treści przedstawione w pracy są adekwatne do tematu. Autorka w sposób rzeczowy 

prezentuje wybrane stanowiska teoretyczne i wyniki badań empirycznych dotyczące zagadnień 

związanych z przedmiotem badań. Rozległa wiedza Autorki, oparta na znajomości aktualnej 

literatury o zasięgu krajowym i światowym, oraz umiejętności analizowania i syntetycznego 

prezentowania złożonych zjawisk sprawiają, że Pani mgr Maria Merklinger-Soma doskonale 

poradziła sobie z konceptualizacją autorskiego modelu badawczego w kontekście tak 
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obszernego i złożonego aspektu zdrowia, jakim są osobowościowe czynniki współwarunkujące 

zachowania zdrowotne. We wstępie pracy Autorka przedstawiła przesłanki poznawcze i 

praktyczne uzasadniające opracowany projekt badawczy (s. 8). Przesłanki te, w mojej ocenie, 

spełniają kryterium istotności z punktu widzenia prowadzenia badań naukowych. 

  Podstawy metodologiczne badań 

 W oparciu o przyjęte stanowisko teoretyczne, oparte na holistycznym ujęciu zdrowia, 

Doktorantka poprawnie opracowała metodologiczne podstawy badań własnych formułując cel 

i szczegółowe problemy badawczych, hipotezy badawcze zakładające występowanie u 

respondentów na poziomie wysokim zarówno zachowań zdrowotnych i zasobów osobistych, 

występowanie związków między zachowaniami zdrowotnymi a wszystkimi składowymi 

zasobów osobistych, występowanie związków między zmiennymi socjodemograficznymi a 

zachowaniami zdrowotnymi oraz zasobami osobistymi, występowanie różnic w zachowaniach 

zdrowotnych w zależności od charakteru oddziału pracy badanych (odziały: zabiegowe i 

niezabiegowe) oraz współwystępowanie związków między zachowaniami zdrowotnymi, 

zasobami osobistymi i zmiennymi demograficzno-społecznymi. Prawidłowo zostały określone 

zmienne zależna i niezależna oraz ich operacjonalizacja. Narzędzia badawcze zostały 

dobrane właściwie do mierzonych cech, zastosowane zostały cztery wystandaryzowane testy 

(Inwentarz Zachowań Zdrowotnych - IZZ; Skala Pomiaru Prężności - SPP-25; Skala 

Uogólnionej Własnej Skuteczności - GSES; Test Orientacji Życiowej - LOT-R) o 

zadawalających wskaźnikach rzetelności i trafności oraz prawidłowo opracowany autorski 

kwestionariusz ankiety służący do określenia cech socjodemograficznych respondentów. 

Przedstawiona została też charakterystyka badanej populacji uwzględniająca dziesięć cech 

socjodemograficznych (płeć, miejsce zamieszkania, wiek, status związku, miejsce pracy, 

sytuacja materialna, BMI, staż pracy, system pracy, rodzaj oddziału). Koncepcja badawcza jest 

bardzo dobrze przemyślana i spójna z częścią teoretyczną pracy. 

 Pani mgr Maria Merklinger-Soma uzyskała zgodę na przeprowadzenie badań od 

Komisji Bioetycznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz 

jednostek organizacyjnych systemów opieki zdrowotnej (s. 57-58). Badaniami empirycznymi 

objęto bardzo dużą populację - 1700 respondentów, spełniających założone kryteria („aktualne 

zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza w oddziale zabiegowym i niezabiegowym 

na terenie określonego podmiotu leczniczego, a także świadoma i dobrowolna zgoda na udział 

w projekcie” s. 58), z czego po weryfikacji do analizy przyjęto 1420 zestawów 

kwestionariuszy ankiet (s. 58) - co pozwoliło na zebranie imponującego materiału 

empirycznego. 

 Do analiz statystycznych zastosowano parametry rozkładu badanych cech i 
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współczynników siły związków między zmiennymi adekwatne do ich właściwości. Przy 

Użyciu pakietu IBM SPSS Statistics 23 wykonano analizę podstawowych statystyk opisowych 

z testami Kołmogorowa-Smirnowa (K-S), analizy częstości, analizy korelacji (współczynnik r 

Pearsona, testy, U Manna-Whitney'a, testy Kruskala-Wallis'a i analizy regresji liniowej metodą 

krokową (s. 63). 

Prezentacja wyników badań 

  Uzyskane wyniki badań własnych zaprezentowane zostały w sposób rzeczowy, 

syntetyczny, przejrzysty, wzbogacony trafnie dobraną szatą graficzną, co sprawia, że praca jest 

czytelna i zrozumiała dla czytelnika. 

Dyskusja i wnioski z badań własnych 

 Analiza uzyskanych rezultatów badań własnych pozwoliła Doktorantce na udzielenie 

szczegółowych odpowiedzi na postawione pytania badawcze (m.in. ustalono, że poziom 

prężności, poczucie własnej skuteczności, optymizm, wiek 51-60 lat i powyżej 61 lat, bycie w 

związku, mieszkanie w mieście, staż pracy 21-30 lat współwarunkowały wyższy poziom 

ogólnego wyniku zachowań zdrowotnych; zaś otwartość na nowe doświadczenia i poczucie 

humoru, tolerancja na niepowodzenia, traktowanie życia jako wyzwania, praca w oddziale 

zabiegowym, przeciętna sytuacja materialna, wiek 41-50 lat, BMI współwarunkowały niski 

poziom ogólnego wyniku zachowań zdrowotnych; pracy w systemie jednozmianowym 

towarzyszył wyższy poziom zachowań zdrowotnych i zasobów osobistych niż pracujący w 

systemie dwuzmianowym). Doktorantka rzetelnie przedstawiła rzeczową i wnikliwą dyskusję 

w oparciu o opublikowane w literaturze krajowej i zagranicznej ustalenia innych naukowców,  

zweryfikowała postawione hipotezy, co sugeruje zasadność przyjętego modelu badawczego 

zakładającego współwystępowanie związku „między zachowaniami zdrowotnymi, zasobami 

osobistymi i zmiennymi demograficzno-społecznymi u pielęgniarek aktywnych zawodowo” (s. 

139). 

 Odwołując się do bardzo bogatej literatury przedmiotu Pani mgr Maria Merklinger-

Soma wskazuje na znaczenie uzyskanych wyników także dla praktyki społecznej, np. w 

zakresie uwzględniania ich przy opracowaniu programów edukacyjnych studiów 

pielęgniarskich czy organizowaniu dla pielęgniarek takich form wsparcia zawodowego, „które 

pozwolą rozwijać zasoby osobiste i kształtować zachowania zdrowotne, szczególnie w 

odniesieniu do praktyk zdrowotnych, jako najniżej ocenianej kategorii zachowań zdrowotnych” 

(s. 140), a jednocześnie będą służyć efektywnemu realizowaniu roli zawodowej pielęgniarki, a 

co za tym idzie także zadowoleniu pacjentów korzystających ze świadczonych im usług. 

 Po wnikliwej analizie uzyskanych wyników badań własnych Autorka poprawnie, 

adekwatnie do podjętej problematyki badawczej, sformułowała osiem wniosków, nowych dla 
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wiedzy, sugerując też zalecenie udziału pielęgniarek w różnych formach wsparcia 

sprzyjających rozwijaniu zasobów osobistych. Biorąc pod uwagę rozległość badanego  

przedmiotu badań bez wątpienia styl narracji prezentowany przez Doktorantkę jest walorem 

recenzowanej dysertacji. 

 W rozdziale XII, który jest wykazem piśmiennictwa, zamieszczono wykaz 257 

publikacji, przedstawionych zgodnie z kolejnością występowania w pracy. Warto podkreślić, 

że ponad 62% przywołanych publikacji stanowi literatura anglojęzyczna. Przywołane w 

rozprawie doktorskiej materiały źródłowe zostały poprawnie dobrane i prawidłowo 

wykorzystane. 

 

Konkluzja i wniosek: 

 Podsumowując, przedstawiona do oceny rozprawa doktorska napisana przez Panią mgr  

Marię Merklinger-Somę pod tytułem Zachowania zdrowotne a zasoby osobiste pielęgniarek 

aktywnych zawodowo stanowi nowatorskie rozwiązanie podjętego problemu badawczego i 

świadczy o wysokim poziomie umiejętności Autorki w zakresie samodzielnego projektowania 

i realizowania pracy naukowej w oparciu o normy metodologiczne. Podjęta problematyka jest 

ważna w aspekcie poznawczym i praktyczno-społecznym, a uzyskane rezultaty badawcze 

poszerzają i pogłębiają ubogą wiedzę na temat związków między zachowaniami zdrowotnymi 

i zasobami osobistymi, obejmującymi łącznie poczucie własnej skuteczność, prężność i 

optymizm, oraz wybranymi czynnikami socjodemograficznymi u pielęgniarek. 

 W oparciu o wyżej przedstawioną ocenę rozprawy doktorskiej wnoszę do Wysokiej 

Rady Kolegium Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wniosek o 

wyróżnienie pracy. 

 Uważam, że rozprawa doktorska Pani mgr Marii Merklinger-Somy pod tytułem 

Zachowania zdrowotne a zasoby osobiste pielęgniarek aktywnych zawodowo spełnia 

wyznaczone ustawowo wymogi przewidziane dla prac doktorskich. Wnioskuję o dopuszczenie 

Doktorantki do dalszych etapów w przewodzie doktorskim. 

  

prof. AJP dr hab. Ewa Ryś 


