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Rodzicielstwo stanowi jedno z najczęściej analizowanych zagadnień w psychologii 

rodziny. Nierozerwalnie związane jest z adaptacją do zmian. Rodzice mierzą się z 

wyzwaniami o charakterze zarówno normatywnym, przewidywalnym w rozwoju i biegu 

życia rodziny oraz każdego z jej członków, jak i nieprzewidywalnym czy nieoczekiwanym a 

zwiększającym ryzyko zaburzeń funkcjonowania tak indywidualnego jak i systemu 

rodzinnego. W konsekwencji, nieuniknionym jest to, że matki i ojcowie w różny sposób radzą 

sobie z pojawiającymi się stresorami, co kształtuje jakość opieki nad dzieckiem a więc i jego 

rozwój. Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska nawiązuje do wspomnianej złożoności 

rodzicielstwa, współcześnie zwykle rozumianego jako proces, którego istotą jest trwałe i 

dynamiczne zaangażowanie się w rolę rodzicielską. Magister Iwona Omelańczuk udowadnia, 

że tematyka rodzicielstwa powinna być eksplorowana nie tylko w obszarze psychologii 

rodziny, jako że poruszana w ocenianej pracy problematyka mieści się w kręgu zainteresowań 

choćby psychologii rozwoju i psychologii klinicznej. Autorka umiejętnie przeprowadza 

czytelnika przez problematykę związaną z prawidłowym i zaburzonym rozwojem dziecka czy 

cechami rodzica istotnymi dla wypełniania tej istotnej roli życiowej, a wszystkie zagadnienia 

łączy z ryzykiem doświadczania stresu rodzicielskiego.    



____________________________________________________________________________ 
2/10 

Praca ma układ typowy dla rozpraw doktorskich. Składa się z dziewięciu rozdziałów. 

Dysertacja liczy 158 stron maszynopisu, w tym spisy tabel i rysunków. Zwraca uwagę bogate 

piśmiennictwo, głównie w języku angielskim, które liczy 384 pozycje i obejmuje literaturę 

bardzo zróżnicowaną tematycznie ale związaną z poruszaną w dysertacji problematyką, 

wychodzącą daleko ponad zagadnienie autyzmu. Cytowana literatura wskazuje ponadto, że 

niniejsza rozprawa doktorska wpisuje się w aktywność szerszego zespołu badawczego,  

prowadzoną pod kierunkiem prof. Ewy Pisuli, co zwiększa znaczenie zrealizowanego 

projektu. Dysertacja rozpoczyna się Wstępem, po którym Doktorantka przedstawia ramy 

teoretyczne pracy i własny projekt badawczy wraz z dyskusją uzyskanych wyników. Podział 

prezentowanych treści jest merytorycznie uzasadniony i zgodny z celami pracy. W rozprawie 

zachowana jest symetria pomiędzy częściami teoretyczną i metodologiczno-empiryczną. 

Każdy z rozdziałów części teoretycznej w określonym stopniu porusza zagadnienie stresu 

rodzicielskiego. Jeśli w ramach konkretnego rozdziału Autorka wyróżnia podrozdziały, to 

ostatni każdorazowo nawiązuje do problematyki stresu rodzicielskiego (rozdziały 2, 3, 4), co 

uważam za zabieg niezwykle udany, bo zwiększający klarowność tekstu. Przedstawiona do 

recenzji praca doktorska przedstawia interesujący projekt badawczy, zrealizowany z 

rozmachem i o dużym znaczeniu dla praktyki psychologicznej. Ustosunkuję się zatem do 

poszczególnych części pracy, a z obowiązku recenzentki nakreślę swoje uwagi krytyczne. 

 Tytuł pracy oraz poprzedzający część teoretyczną krótki Wstęp nie budzą zastrzeżeń 

jasno wskazując, jakiego obszaru eksploracji naukowej dotyczy dysertacja.  

 W rozdziale pierwszym Doktorantka wiąże stres rodzicielski z zagadnieniem 

zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci akcentując, zgodnie z tytułem rozprawy, główny cel 

Jej rozważań. Rozdział napisany jest poprawnie. Magister Omelańczuk przytacza definicje 

stresu rodzicielskiego i jasno wskazuje, jaki model teoretyczny stał się podstawą opracowania 

autorskiego projektu badawczego. Już w pierwszym rozdziale zauważalna jest swoboda, z 

jaką Doktorantka porusza się w tematyce funkcjonowania rodzin, które mierzą się z 

zaburzeniem ze spektrum autyzmu u dzieci. Magister Omelańczuk wskazuje, że w kręgu Jej 

zainteresowań jako badaczki pozostaje dymensjonalne ujęcie ASD (autism spectrum 

disorder). Z tego względu, za trafne i interesujące uważam powiązanie tego zagadnienia ze 

zmiennymi ujmowanymi w klasycznych badaniach z obszaru psychologii różnic 

indywidualnych, tj. z cechami temperamentu czy niezwykle ważnymi dla indywidualnego 

funkcjonowania stylami radzenia sobie ze stresem. Z pewnością można uznać niniejszy 

rozdział za bardziej wprowadzający w część teoretyczną pracy niż za dogłębną analizę 

zjawiska stresu rodzicielskiego. Stres rodzicielski staje się w założeniach pracy niejako 

konsekwencją opieki nad dzieckiem i jest to zrozumiałe. Warto jednak zaznaczyć, że jak 

wskazuje choćby Model podwójnego ABCX, stres rodzicielski wpisuje się w złożone procesy 
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o charakterze poznawczo-emocjonalnym cechujące funkcjonowanie rodziny jako systemu.                

I w tym sensie, owy kontekst ujęcia systemowego rodziny został potraktowany zbyt 

powierzchownie w dysertacji, co widoczne jest właśnie w tym pierwszym, wprowadzającym 

w pracę rozdziale. Żałuję również, że już w tym rozdziale Autorka nie nawiązała do ważnej 

dla niniejszej pracy jak i dla badań nad stresem rodzicielskim publikacji E. Pisuli i U. 

Barańczuk (Psychometric Properties of a Polish Version of the Parental Stress Index III (PSI 

III). J Dev Phys Disabil 32, 455–475, 2020) dotyczącej narzędzia pomiaru tej zmiennej, które 

sama zastosowała w badaniach własnych. Kończąc rozdział pierwszy omówieniem Modelu 

podwójnego ABCX Doktorantka klarownie wskazuje na możliwe mediatory i moderatory w 

modelu, co należy uznać za udany zabieg. 

   Rozdział drugi to wyczerpujący i uporządkowany przegląd literatury na temat 

fenotypu i klinicznego obrazu autyzmu (a właściwie spektrum autyzmu) wraz z kryteriami 

diagnostycznymi w wybranych klasyfikacjach, jego etiologii i powszechności. Autorce udaje 

się pokazać luki w literaturze przedmiotu, a zatem uzasadnić potrzebę prowadzenia dalszych 

interdyscyplinarnych i wieloaspektowych badań nad problematyką ASD u dziecka. Za 

niezwykle interesujące uznaję rozważania Doktorantki na temat „szerokiego fenotypu 

autyzmu”. Pominąwszy już samą terminologię uważam, że jest to temat istotny nie tylko dla 

psychologii klinicznej czy psychologii rozwoju, ale również dla psychologii różnic 

indywidualnych (m.in. dla genetyki zachowania) i psychologii rodziny. Począwszy od 

podrozdziału 2.3. Pani Omelańczuk analizuje literaturę poświęconą rodzinom dzieci w 

spektrum autyzmu, rodzicom i rodzeństwu, pod kątem częstości i specyfiki występowania 

cech fenotypowych charakterystycznych dla ASD. Chcę zauważyć, że Doktorantka korzysta z 

literatury w większości stosunkowo nowej, w tym z doniesień zespołu prof. Ewy Pisuli, co 

dobrze oddaje zarówno świeżość omawianego tematu jak i jego osadzenie w badaniach 

polskich. W świetle prowadzonych w rozdziale rozważań co do etiologii i znaczenia 

stosowanej w literaturze, zróżnicowanej terminologii, podejmowanie badań nad ASD w 

kontekście psychologii rodziny staje się wyzwaniem, które z jednej strony daje szanse na 

innowacyjne odkrycia a z drugiej, implikuje powstawanie kolejnych pytań i wątpliwości.   

W recenzowanej dysertacji Autorka nie koncentruje się na kwestii płci w kontekście 

ASD, choć jest to jak się wydaje zagadnienie warte dogłębnych analiz empirycznych, również 

w obszarze psychologii rodziny. Kwestia stereotypów płci, a zatem istnienia określonych 

oczekiwań społecznych wobec dziewczynek i chłopców może, jak sama Doktorantka pisze, 

zmieniać – „maskować” czy „wyostrzać”, percepcję problematycznych zachowań typowych 

dla ASD, a zatem rzutować na doświadczanie stresu rodzicielskiego. Po lekturze rozdziału 

powstaje m.in. pytanie o to, czy istnieją szeroko zakrojone badania wiążące powyższe 

zagadnienia. Z kolei podrozdział 2.4. stanowi udaną próbę analizy zależności pomiędzy nie 



____________________________________________________________________________ 
4/10 

tylko nasileniem (jak sugeruje jego tytuł) ale i specyfiką cech autystycznych u dziecka a 

stresem rodzicielskim. Ta część jednoznacznie wskazuje na konieczność prowadzenia 

dalszych badań w tym obszarze.  

 W rozdziale trzecim Magister Omelańczuk koncentruje się na problematyce 

temperamentu dziecka łącząc ją z zagadnieniem stresu rodzicielskiego. Poprawnie odwołuje 

się do klasycznych teorii temperamentu i zwraca uwagę na znaczenie badań nad                 

temperamentem dzieci. Opis ujęć Thomasa i Chess, Bussa i Plomina oraz Rothbart jest 

wystarczający, choć warto było choćby wspomnieć o ujęciu Kagana, jako że pojęcie 

temperamentu (nie)zahamowanego wzbogaciłoby prowadzony dyskurs. Chciałabym zwrócić 

również uwagę na to, że poprzez wprowadzenie zagadnienia temperamentu do pracy 

Doktorantka dodaje do omawianej i analizowanej problematyki kwestię różnic 

indywidualnych pełniących istotną funkcję regulacyjną, co wydaje się szczególnie istotne w 

przypadku ASD. A zatem odpowiada w tym przypadku na pytanie o to, jak (z jaką 

intensywnością) reagujemy na bodźce i jak regulujemy ich dopływ, co może być nawet 

ważniejsze dla pracy niż wskazywanie na podobieństwa pomiędzy pojęciami temperamentu i 

osobowości (warto podkreślić, że przede wszystkim w ujęciu cechowym). Można było zatem 

owy problem mocniej wyakcentować w tej części wywodu teoretycznego. Z kolei doceniam 

wysiłek i rozmach, z jakimi Doktorantka prowadzi rozważania w podrozdziale 3.1. Dokonuje 

przeglądu wyników badań nad temperamentem dzieci w spektrum autyzmu w porządku 

wyznaczonym przez kolejno przywoływane, teoretyczne ujęcia temperamentu. Rezultaty 

współczesnych badań są często sprzeczne, co po raz kolejny uzasadnia podjęcie przez 

Doktorantkę autorskich badań. Przywołuje m.in. wyniki opublikowane w czasopiśmie z listy 

JCR we współautorstwie z Promotorką rozprawy doktorskiej oraz inne publikacje zespołu 

prof. Ewy Pisuli, co tylko wzmacnia wagę prowadzonych rozważań. Przygotowana przez 

Magister Omelańczuk tabela 1 pokazuje staranność, dociekliwość i dużą wiedzę Autorki w 

zakresie omawianej literatury. Rozdział kończy krótkie ale poprawne nawiązanie do 

zagadnienia stresu rodzicielskiego.    

 W rozdziale czwartym Doktorantka poddaje analizie problematyczne zachowania 

dziecka jako źródła stresu rodzicielskiego. Wydaje się, że można by dodać w tytule 

zagadnienie autyzmu, jako że na problemach związanych z tym zaburzeniem Autorka 

głównie się koncentruje, a pomija powszechnie omawiane modele rodzicielstwa, m.in. Jaya 

Belsky’ego, w którym charakterystyki dziecka (np. temperamentalne) czy samego rodzica są 

wymieniane jako potencjalne źródła wsparcia lub stresu kształtujące jakość rodzicielstwa. 

Myślę, że warto było, jako kontekst teoretyczny, dodać podrozdział traktujący o szerzej 

definiowanych wpływach zachowań a więc i cech dziecka na jakość rodzicielstwa. Przy 

czym, chcę ponownie podkreślić sprawność Magister Omelańczuk w poruszaniu się w 
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obszarze literatury dotyczącej dzieci w spektrum autyzmu. Autorka przywołuje liczne badania 

na poparcie swoich tez wskazujących na sprzeczności i paradoksy w raportowanych przez 

innych badaczy rezultatach dociekań empirycznych. Wskazuje na znaczenie nie tylko 

nasilenia objawów ASD, ale i wieku czy sytuacji rodzinnej dzieci oraz zaznacza, że brakuje 

badań uwzględniających dzieci rozwijające się typowo czy porównawczych, z grupą dzieci 

bez zaburzeń zachowania charakterystycznych dla spektrum autyzmu. Z tej racji, podrozdział 

4.2. uznaję za udane i kolejne uzasadnienie konieczności realizacji projektu badawczego 

Doktorantki, choć złożoność i dwukierunkowość zależności pomiędzy nasileniem problemów 

w zachowaniu dziecka a stresem rodzicielskim pozostaje koncepcyjnym i metodologicznym 

wyzwaniem w tego typu badaniach. 

 Ostatnie dwa rozdziały, choć krótsze, to traktują o istotnych „psychologicznych 

zasobach” po stronie rodzica związanych z poziomem doświadczanego przez niego stresu w 

opiece nad dzieckiem. Rozdział piąty odnosi się do percepcji siebie w roli rodzicielskiej, co 

związane jest z postrzeganą jakością rodzicielstwa. Zaś rozdział szósty to silniejsze 

nawiązanie do psychologii osobowości. A mianowicie, w rozdziale piątym Doktorantka 

porusza zagadnienie poczucia rodzicielskiej skuteczności wychodząc, co zrozumiałe, od 

założeń Bandury. Wskazuje na korzystne oddziaływanie wysokiego poczucia skuteczności na 

interakcje z dzieckiem oraz na własne emocjonalne funkcjonowanie rodzica (m.in. niższy 

stres) i radzenie sobie z wyzwaniami tej roli, m.in. wyższa satysfakcja z rodzicielstwa. 

Doceniam wysiłki Doktorantki w kierunku powiązania poczucia skuteczności ze stresem 

rodzicielskim u rodziców dzieci w spektrum autyzmu. Podobnie, w rozdziale szóstym 

najcenniejsze wydaje się powiązanie stylów radzenia sobie ze stresem z poziomem stresu 

rodzicielskiego u matek i ojców dzieci w spektrum autyzmu. Uważam, że w obu rozdziałach 

te części mają szczególny walor aplikacyjny i mogą posłużyć za teoretyczną ramę 

potencjalnych interwencji podnoszących jakość rodzicielstwa w tej grupie. W przypadku 

stylów radzenia sobie ze stresem raportowane w literaturze wyniki są często sprzeczne czy 

wręcz kontrintuicyjne i z pewnością stanowią przesłankę do poszukiwania leżących u ich 

podłoża mechanizmów. Byłabym jednak ostrożna w poszukiwaniu różnic między rodzicami 

dzieci w spektrum autyzmu a rodzicami dzieci rozwijających się typowo w zakresie stylów 

radzenia sobie ze stresem (problem ten powraca na str. 67 w rozdziale siódmym). 

Podejrzewam, że Doktorantka intencjonalnie stosuje termin „sposoby radzenia sobie” 

nawiązując zarówno do strategii jak i stylu, ale jednak w swoim projekcie badawczym 

analizuje style radzenia sobie ze stresem. A skoro formułuje się hipotezy badawcze co do 

określonego konstruktu, to warto w części teoretycznej równie klarownie się do niego 

odnosić. Niemniej ponownie chciałabym zwrócić uwagę na to, że Magister Omelańczuk 

eksploruje często badane zmienne po stronie rodzica w złożonym (m.in. zakładającym efekty 
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moderacji) kontekście różnego nasilenia symptomów ASD u dziecka, za co należy się Jej 

uznanie.  

 Podsumowując, część teoretyczna stanowi udaną syntezę wiedzy dotyczącej 

rodzicielskiej opieki nad dziećmi w spektrum autyzmu. Pani Magister Omelańczuk trafnie i 

poprawnie odnosi się zarówno do kwestii związanych z jakością indywidualnego 

funkcjonowania dziecka jak i rodzica, których reakcje czy cechy wzajemnie na siebie 

oddziałują, prowadząc do różnorodnych, psychologicznych konsekwencji po obu stronach tej 

wyjątkowej relacji. A jedną z nich jest stres rodzicielski, konstrukt istotny również dla 

praktyki psychologicznej.  Z tej racji, przedstawione powyżej uwagi mają raczej charakter 

dyskusyjny. 

 Nie mam większych zastrzeżeń do prezentacji problematyki badań własnych w 

rozdziale siódmym. Magister Omelańczuk umiejętnie podsumowuje literaturę na temat 

rodzicielstwa dzieci w spektrum autyzmu, nawiązując do wybranych a wcześniej opisanych 

zmiennych psychologicznych, po stronie rodzica i dziecka. Prowadzi klarowny wywód na 

temat predyktorów stresu rodzicielskiego przywołując nowsze doniesienia z badań.  

Przedstawia możliwe mediatory i moderatory w stworzonym, teoretycznym modelu badań 

własnych. Wskazuje luki w literaturze dotyczące opieki nad dziećmi w spektrum autyzmu i 

ograniczenia wcześniejszych badań (np. kwestia wieku dzieci, współtowarzysząca diagnozie 

ASD niepełnosprawność intelektualna).  

Generalnie Doktorantka zachowuje wystarczającą ostrożność w interpretowaniu 

przytaczanych wyników badań i stroni od tez dotyczących zależności przyczynowo-

skutkowych opisując związki pomiędzy charakterystykami dziecka. Ponadto, globalnie rzecz 

ujmując Doktorantka jasno określa cel własnego projektu badawczego i prezentuje pięć 

ogólnych hipotez badawczych wraz z hipotezami szczegółowymi. Hipoteza badawcza H1a to 

właściwie weryfikacja trafności diagnozy dzieci w spektrum autyzmu. Aczkolwiek okazyjnie 

w części wprowadzającej znajdują się zdania niejasne jak stwierdzenie (na str. 64; 

„Emocjonalność dziecka może też działać jako mediator (...)”), że temperamentalna 

emocjonalność mediuje związek zachowań dziecka ze stresem rodzicielskim, podczas gdy 

dalsza część wywodu sugeruje mediacyjną rolę owych zachowań, co zresztą byłoby zgodne z 

powszechnymi w literaturze na temat temperamentu tezami, również tymi prezentowanymi na 

str. 65. Biorąc pod uwagę hipotezy badawcze oznaczone jako 4; 4.1a, można oczekiwać, że 

oceniane przez rodzica cechy temperamentalne dziecka będą wzmacniać lub osłabiać związek 

pomiędzy nasileniem cech autystycznych u dziecka w ocenie tegoż rodzica a poziomem 

stresu rodzicielskiego, a zatem już na poziomie założeń byłaby to właściwie częściowa 

mediacja (co nie musi odnosić się do kolejnych, szczegółowych hipotez w tym punkcie). W 

świetle tego, że Doktorantka cytuje wiele publikacji przywołujących różne modele powiązań 
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temperamentu z funkcjonowaniem dziecka, zakładające różną metodologię badań (m.in. 

retrospektywne oceny dziecka, badania longitudinalne), jednocześnie w niniejszej pracy 

prezentując dane o charakterze korelacyjnym pochodzące od rodzica (jednorazowy pomiar w 

tym samym czasie), prosiłabym o klarowniejsze wyjaśnienie założonej mediacji. Oczywiście 

jej nie podważam, jedynie sugeruję większą dbałość o teoretyczne uzasadnienie akurat tej 

hipotezy. Mam też pytanie o to, czy Autorka próbowała podjąć się przeprowadzenia analiz 

moderowanych mediacji (łączenie efektów mediacji i moderacji) z uwzględnieniem grupy 

jako moderatora.  

Opis narzędzi badawczych służących do pomiaru uwzględnionych w modelu 

zmiennych jest wystarczający i klarowny. Aczkolwiek żałuję, że w recenzowanej rozprawie 

doktorskiej nie znalazły się załączniki z narzędziami badawczymi niepublikowanymi lub 

niedostępnymi powszechnie, co ułatwiłoby zrozumienie wyników i dyskusji oraz wyjaśniło 

kilka wątpliwości, np. dotyczących rozpiętości wyników w każdej z podskal PSI-SF. Warto 

było może również załączyć jako suplement tabelę korelacyjną raportującą powiązania 

pomiędzy podskalami zastosowanych narzędzi badawczych, co tylko odzwierciedliłoby 

ogrom zebranego materiału i ponownie pozwoliło na jego lepsze rozumienie.  

Procedura badania to niewątpliwy walor recenzowanej dysertacji. Doktorantka 

uzyskała zgodę Komisji Etyki Badań Wydziału Psychologii UW na przeprowadzenie badań. 

Doceniam wysiłek i zaangażowanie Magister Omelańczuk w przeprowadzenie badań o 

charakterze ogólnopolskim. Doktorantka rzetelnie i z należytą dokładnością opisuje zarówno 

ową złożoną procedurę badawczą jak i grupy badane, co może być przykładem postępowania 

godnym naśladowania w przypadku rozpraw doktorskich. Doktorantka dokładnie opisuje 

kierunki analiz statystycznych.  

W rozdziale ósmym Doktorantka metodycznie i sprawnie przedstawia uzyskane 

wyniki zgodnie z kolejnością zaprezentowanych hipotez badawczych. Klarownie przedstawia 

wyniki porównań grupowych, aczkolwiek w tabeli 4 dodałabym uzyskany zakres wartości dla 

zmiennych, a w szczególności dla „nasilenia cech autystycznych”. Ciekawi mnie bowiem 

kwestia, czy w obu grupach badanych znalazły się dzieci z takimi sami wynikami lub 

zaprzeczającymi ogólnej średniej (na co wskazują informacje, do których nawiązano w 

dyskusji na str. 129-130). Takie wyniki nie obniżałyby wartości przeprowadzanych analiz, a 

wręcz dobitniej ukazywałyby złożoność poruszanej przez Autorkę problematyki. Zastanawia 

mnie ponadto kwestia płci dziecka – czy Doktorantka próbowała na przykład powtórzyć 

analizy porównań międzygrupowych z udziałem samych chłopców z dwu grup (podgrupy 

właściwie równoliczne)?  

Analizy korelacyjne i regresji zaprezentowane w podrozdziałach 8.2 i 8.3. są 

zrozumiałe. Zwracam jednak uwagę na to, że niektóre „charakterystyki rodzica” (poczucie 
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rodzicielskiej skuteczności i satysfakcji z rodzicielstwa), o których Doktorantka pisze na str. 

88, to w rzeczywistości charakterystyki odnoszące się do wypełniania roli rodzicielskiej (w 

subiektywnej ocenie) i jako takie wiążą się z nasileniem cech autystycznych u dziecka 

(postrzeganych przez rodzica). Założone predyktory wyjaśniają ponad 60% wariancji stresu 

rodzicielskiego w obu grupach, choć nie wszystkie wprowadzane do modeli zmienne 

wyjaśniające uzyskały poziom istotności statystycznej, co tym bardziej podkreśla 

eksploracyjny walor prowadzonych analiz. Analizy mediacji wzbogacają prezentację 

uzyskanych wyników i wydaje się, że mogą wskazywać na określone mechanizmy 

doświadczania stresu rodzicielskiego w obu grupach, choć analizy te prowadzone są 

oddzielnie dla każdej z grup. Z pewnością Autorka wykazała, że nasilenie cech autystycznych 

u dziecka w spektrum autyzmu wiąże się ze stresem rodzicielskim również poprzez czynniki 

pośredniczące, dotyczące zarówno postrzeganych zachowań tegoż dziecka jak i percepcji 

siebie w roli rodzicielskiej przez matki (głównie) i ojców. Przy czym, chciałabym prosić 

Doktorantkę o wyjaśnienie, w jaki sposób wprowadzano style radzenia sobie jako moderatory 

do analiz przedstawionych w podrozdziale 8.5. Jak rozumiem, zmienne te były wprowadzane 

do modelu regresyjnego z wykorzystaniem makro PROCESS 3,5 Hayesa, a zatem z 

uwzględnieniem poziomu owej zmiennej. Czy może próbowano odnosić się też do polskiej 

normalizacji CISS? Na zakończenie rozdziału Magister Omelańczuk sprawnie podsumowuje 

uzyskane, liczne wyniki analiz statystycznych.  

W ostatnim rozdziale dysertacji Doktorantka w sposób wyczerpujący, z 

odniesieniami do literatury przedmiotu, przeprowadza dyskusję uzyskanych wyników analiz 

porównawczych i korelacyjnych. Prowadzony wywód jest wielowątkowy, a kolejność 

podejmowanych wątków podyktowana jest przyjętym modelem badawczym i obraną strategią 

analizy zebranych danych. Okazyjnie jednak, mając na względzie stronę formalną 

recenzowanej dysertacji, brakowało mi akapitów, które ułatwiłyby recepcję tekstu. 

Wyrażam duże uznanie wobec prezentowanych przez Autorkę umiejętności 

wyciągania wniosków i budowania uzasadnionych, opartych o obecne w literaturze koncepcje 

i badania, wieloaspektowych interpretacji. Ta część recenzowanej pracy pokazuje, że 

Doktorantka dostrzega zarówno walory jak i ograniczenia zrealizowanego projektu 

badawczego. Zwróciłam między innymi uwagę na udaną refleksję Doktorantki na temat 

możliwych przyczyn zróżnicowania ocen temperamentu dziecka dokonywanych przez 

rodziców z obu badanych grup, jak również na temat operacjonalizacji samych cech 

temperamentu. Ponownie, biorąc pod uwagę kierunki interpretacji prezentowane przez 

Doktorantkę, doceniam odnoszenie uzyskanych wyników do rezultatów wcześniejszych 

badań zespołu Promotorki rozprawy, prof. Ewy Pisuli, co klarowniej ukazuje znaczenie 

dymensjonalnego ujęcia autyzmu. Ponadto, w dyskusji Doktorantka prawidłowo podkreśla to, 
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że mierzone „charakterystyki rodzica” były de facto również oceną siebie w roli rodzica. W 

prowadzonej dyskusji potwierdzają się poza tym ograniczone możliwości interpretacyjne 

względem znaczenia stylów radzenia sobie ze stresem w modelu badawczym. Być może 

jednak warto w kolejnych badaniach przetestować znaczenie strategii radzenia sobie oraz 

poziomu doświadczanego stresu w związku ze specyfiką opieki nad dziećmi w spektrum 

autyzmu. Tym bardziej, że niezwykle interesująca jest dyskusja na temat specyfiki znaczenia 

predyktorów stresu rodzicielskiego w grupie osób badanych opiekujących się dziećmi w 

spektrum autyzmu. Zauważalne są wiedza i zaangażowanie Doktorantki, kiedy omawia 

trudności, z jakimi borykają się rodzice z tej grupy. Z pewnością tego typu wnioski mają 

walor aplikacyjny. Autorka ostrożnie interpretuje wyniki analiz mediacji (również 

wspominane przeze mnie wcześniej, te uwzględniające temperamentalną emocjonalność 

dziecka jako mediator związku nasilenia ASD ze stresem rodzicielskim).Wydaje się, że 

Autorka skutecznie unika nadinterpretacji. Choć okazyjnie można poddać formułowane przez 

Magister Omelańczuk konkluzje dalszej dyskusji czy okazyjnie uznać je za być może zbyt 

daleko idące, to jednak należy zaznaczyć, że Autorka rzetelnie omawia każdy swój wniosek w 

świetle przytaczanej literatury. W tym kontekście wprowadzanie do owej części takich pojęć 

jak empatia dziecka (str. 121) czy dobrostan psychiczny rodzica (str. 126) może zbytnio ją 

rozbudowywać. Ponadto, z uwagi na korelacyjny charakter danych Doktorantka nie powinna 

wspominać o „wpływie” (str. 128) stylu radzenia sobie czy „czynników ochronnych i 

czynników ryzyka” na zależności w modelu.  

Pracę kończy zdecydowanie udane wskazanie na implikacje praktyczne przeprowadzonych 

badań. Podsumowując, Magister Omelańczuk prezentuje wysoce wnikliwe i samokrytyczne 

podejście do analizy oraz dyskusji uzyskanych wyników, co świadczy o Jej dojrzałej postawie 

jako naukowca. 

Konkluzja  

W podsumowaniu recenzji pragnę stwierdzić, że wartość merytoryczną rozprawy 

oceniam bardzo wysoko. Podjęty przez Doktorantkę problem jest unikatowy, o znaczącej 

wartości poznawczej, a rezultaty zrealizowanego projektu badawczego stanowią duży wkład 

do teorii i praktyki psychologicznej. Przy czym, badania wymagały szczególnego 

zaangażowania Doktorantki w dotarciu do obu grup rodziców, a zwłaszcza wychowujących 

dzieci w spektrum autyzmu. Magister Iwona Omelańczuk wykazała się zatem wysokimi 

kompetencjami w zakresie zaprojektowania i przeprowadzenia badań oraz analizy 

uzyskanych wyników wraz z ich syntezą i interpretacją. Uwagi krytyczne przedstawione w 

recenzji nie umniejszają walorów ocenianej dysertacji, a stanowią jedynie sugestie 

udoskonalenia przyszłych publikacji. Nie mam zatem wątpliwości, że Kandydatka do stopnia 

doktora potrafi rozwiązać oryginalny problem naukowy, wykazuje się ogólną wiedzą 
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teoretyczną w dyscyplinie psychologia oraz wysokimi kompetencjami w zakresie 

prowadzenia pracy naukowej.  

Stwierdzam, że przedłożona mi do recenzji rozprawa doktorska spełnia wymogi 

określone w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku  o  stopniach  naukowych  i  tytule  

naukowym  oraz  o  stopniach  i  tytule  w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882 z póź. 

zm). Z tej racji wnioskuję o dopuszczenie Magister Iwony Omelańczuk do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego.  

 


