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Recenzja pracy doktorskiej magister Moniki Guzewicz
pt „Doświadczenia rodziców związane z utratą dziecka w okresie
prenatalnym" przygotowanej pod kierunkiem
prof. dr hab. Stanisławy Józefy Steuden
w Instytucie Psychologii KUL im. Jan w Lublinie

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr Moniki Guzewicz
podejmuje ważny i stale aktualny egzystencjalny problem, tzn. problem
śmierci nienarodzonych dzieci. Autorka podejmuje się empirycznej analizy
dynamiki i charakteru zmian zachodzących po doświadczeniu utraty dziecka
w wyniku poronienia. Śmierć bliskiej osoby zawsze niesie ze sobą trudne
sytuacje, tak rodzinne jak i osobiste. Śmierć dziecka, jest dla rodziców
szczególnie trudnym doświadczeniem życiowym. To jak sobie poradzą zależy
od wielu czynników osobowościowych i społecznych. Dotychczasowe
badania tej problematyki na polskim gruncie koncentrowały się przede
wszystkim na matkach i w zdecydowanej większości poświęcone były
psychologicznym następstwom po utracie dziecka w okresie prenatalnym.
Badano przede wszystkim objawy

depresji, unikanie kontaktów

oraz

obwinianie siebie i innych. Brakuje badań poświęconych ojcom po utracie

dziecka w okresie prenatalnym. Nie prowadzono również badań podłużnych
w tym obszarze!
Recenzowana praca wpisuje się w nurt badań poświęconych obojgu
rodzicom po śmierci dziecka w okresie ciąży. Autorka rozprawy doktorskiej
stawia sobie za cel empiryczną

analizę oraz wyjaśnienie

dynamiki i

charakteru zmian zachodzących po doświadczeniu utraty dziecka w wyniku
poronienia. W prezentowanym projekcie badawczym podejmuje
identyfikacji

symptomów

opisujących

doświadczenie utraty

próbę

dziecka na

różnych etapach (l miesiąc, pól roku i ł rok) po poronieniu. Są to więc
badania podłużne. Ponadto bada rolę czynników osobowych w wyjaśnianiu
sposobu doświadczenia utraty. Bada również wpływ stylu przywiązania
rodziców i moderacyjną rolę pici. W tym celu zastosowała mało znaną w
Polsce technikę badawczą - Dualistyczny Model Radzenia Sobie ze Stratą
autorstwa Margaret Stroebe i Henka Schut. Metoda ta bada radzenie sobie
ze stratą na płaszczyźnie: orientacji na stratę lub orientacji na zmianę.
Takie podejście jest zupełnie nowatorskie na polskim gruncie!
Za podjęcie tej problematyki w takim wymiarze

należą się Autorce

słowa uznania.
Recenzowana praca składa się ze wstępu, trzech części, dyskusji nad
wynikami badań własnych, zakończenia, bibliografii

- literatury cytowanej

oraz aneksów. Wszystkie te trzy części tworzą logiczną i spójną całość.
Całość pracy liczy 268 stron. Część I rozprawy składa się z 2 rozdziałów
stanowiących podstawy teoretyczne badań własnych. Prezentacja tej części
stanowi wprowadzenie do badań własnych i świadczy o ogromnym oczytaniu
i znajomości omawianej problematyki nie tylko z zakresu psychologii, ale
także medycyny i nauk prawnych dotyczących poronienia samoistnego.
Autorka omawia różne poglądy często kontrowersyjne na temat radzenia
sobie z żałobą. Ukazuje szerokie spektrum i wnikliwe opracowania różnych
aspektów sytuacji utraty dziecka w okresie prenatalnym w różnych kulturach

oraz pokazuje jego psychologiczne konsekwencje. Opisane są również
uwarunkowania sposobu doświadczenia utraty dziecka, skupiając się przede
wszystkim

na czynnikach osobowych

tzn. na strukturze

osobowości,

zdolności do przebaczenia oraz na stylach przywiązania, które mają kluczowe
znaczenie w sposobie radzenia sobie z utratą dziecka. Tę część rozprawy
zamyka prezentacja Dualistycznego Modelu Radzenia sobie ze Stratą
Margaret Stroebe i Henka Schut. Ta koncepcja jest podstawą teoretyczną
badań własnych. Przedstawiony model zmienia perspektywę

postrzegania

żałoby z jedno wymiarowego procesu skupionego na opłakiwaniu straty, na
bardziej złożony proces, w którym osoba przepracowuje szereg innych
kwestii wynikających z nowej sytuacji straty ważnej osoby. Koncepcja ta
zakłada

istnienie dwóch procesów: jednego ukierunkowanego na stratę,

drugiego zaś na zmianę. Koncentracja na stracie polega na zmaganiu się z
nią poprzez rozmyślaniu o osobie utraconej. Natomiast orientacja na zmianę
polega na przystosowaniu się do nowej sytuacji i reorganizacji swojego życia.
Model ten ukazuje także różnice w przeżywani

u straty pomiędzy kobietami

a mężczyznami.
II Część pracy,

metodologiczna, części poświęcona jest badaniom

własnym i zawiera 4 rozdziały. Autorka omawia w niej cel i problematykę
badań, opisuje narzędzia zastosowane w pracy, strategię badań oraz badaną
grupę. Część metodologiczna zawiera cztery rozdziały. Rozdział trzeci
poświęcony jest problematyce badawczej. Autorka rozprawy, stawia tutaj
pytania badawcze i hipotezy. Wskazuj na główny cel rozprawy, którym jest
empiryczna

analiza

wyjaśniająca

dynamikę

i

charakter

zmian

zachodzących po doświadczeniu utraty dziecka w okresie prenatalnym.
W rozdziale tym oprócz celu głównego postawione dwa są cele szczegółowe
i hipotezy badawcze. Pierwszym celem szczegółowym

jest opis dynamiki

żałoby obserwowanej w czasie jednego roku od utraty dziecka w wyniku
poronienia.

Drugim

celem

szczegółowym

jest

ustalenie

czynników

związanych

ze

sposobem

doświadczenia

utraty

dziecka

w

okresie

prenatalnym. Tutaj postawione są hipotezy, które Autorka weryfikuje w
następnym rozdziale
Badana grupa liczy 80 osób tj. 40 par, w tym 27 małżeństw 13 par
stanu wolnego. Wydaje się, że taki dobór grupy może nieco wypaczać ogólny
wynik badań. Nieco inaczej stan żałoby - utraty dziecka, mogą przeżywać
Żony i mężowie a inaczej partnerki i partnerzy.
Gdy idzie o narzędzia badawcze to Autorka zastosowała ich sporo bo
aż 8. Wydaje się, że interesujące byłoby zbadanie religijności tych rodziców i
skorelowanie jej

ze sposobem doświadczenia

utraty

i z natężeniem

doświadczenia żałoby. Co prawda w ankiecie osobowej było pytanie czy jest
wierzący czy nie, ale chodziłoby tutaj raczej o rodzaj religijności (personalnej
i nie personalnej).
Zastosowane statystyki są adekwatne do celu badań i postawionych
hipotez!

Odpowiedni

ich

dobór

umożliwił

stwierdzenie

w

sposób

metodologicznie poprawny różnic na poszczególnych etapach badań oraz na
współwystępowanie współzależności poszczególnych zmiennych a także na
precyzyjne określenie ich charakteru i siły związku.
Część III najobszerniejsza liczy 136 stron. W tej części Autorka
dokonuje analizy otrzymanych wyników badań. Zawiera ona 3 rozdziały.
Dwa rozdziały poświęcone są szczegółowej analizie wyników w zakresie
dynamiki przeżywania utraty dziecka w okresie prenatalnym oraz analizie
korelatów i predyktorów doświadczenia straty. Ostatni rozdział tej części
poświęcony jest wnikliwej dyskusji nad wynikami badań własnych.
Cała struktura pracy jest przejrzysta i logiczna! Program badawczy
został sformułowany po dogłębnej i szczegółowej

analizie

zakresu psychologii, medycyny i prawa. Autorka wykazała
erudycją i znawstwem
samoistnego.

literatury z
się wielką

problematyki prenatalnej z zakresu poronienia

Zasadnicze
doktorskiej

i główne pytanie badawcze recenzowanej

rozprawy

brzmi: czy istnieją, a jeśli istnieją, to jakie są doświadczenia

rodziców po utracie dziecka: po l miesiącu, po 6 miesięcy i po ł rok w
zakresie natężenia objawów żałoby okołoporodowej, sposobu radzenia sobie
ze stresem związanym z utratą dziecka, nasileniem stresu pourazowego, a
także jego występowaniu po tym zdarzeniu. Autorka bada również zdolności
do przebaczania, oceny zdrowia psychicznego oraz stylu przywiązania?
Aby odpowiedzieć na postawione pytanie autorka analizuje wpływ
czynników osobowych na sposób doświadczenia utraty dziecka w okresie
prenatalnym oraz wpływ stylu przywiązania małżonków na to traumatyczne
doświadczenie. Bada także rolę płci jako moderatora pomiędzy czynnikami
osobowymi a radzeniem sobie ze stratą dziecka w tym okresie. Obszar i
przestrzeń badań jaki postawiła sobie w tej pracy jest bardzo ambitny,
delikatny, nowatorski i bardzo trudny, l z tej racji należą się autorce słowa
wielkiego uznania za podjęcie się tego ważnego a zarazem mało badanego
problemu! W rozdziale 9 dokonane zostało podsumowanie wyników i
zaprezentowana dyskusja nad tymi wynikami badań. Autorka w sposób
profesjonalny

przedstawia wyniki badań i weryfikację

hipotez. Czyni to z

wyjątkową rzetelnością. Uzyskane wyniki odnosi do treści zawartych w
części teoretycznej, dzięki temu istnieje spójność między częścią teoretyczną i
empiryczną

ocenianej pracy.

Interpretując

uzyskane wyniki sięga do

koncepcji Dualistycznego Modelu Radzenia Sobie ze Stratą.
Recenzowana

rozprawa

doktorska

mgr

Moniki

Guzewicz jest

nowatorskim programem badań nad doświadczeniem rodziców związanych z
utratą dziecka w okresie prenatalnym. Autorka posiada wielką łatwość
dokonywania analizy i syntezy co także widać w formie tabel

w których

przedstawia teorie i koncepcje różnych autorów.
Oceniana rozprawa

doktorska jest bardzo wartościowa

z kilku

względów. Dlatego chciałbym podkreślić szczególnie jej niektóre walory. Po

pierwsze

dotyczy

ona

ważnego

i

bardzo

delikatnego

a

zarazem

traumatycznego doświadczenia psychologicznego, jakim jest utrata dziecka.
Zaprezentowany projekt badawczy jest oryginalny i nowatorski a przy tym
jasny i klarowany. Oparty jest na wartościowych podstawach teoretycznych a
także doświadczeniu psychologicznym. Autorka posiada szeroką wiedzę
dotyczącą psychologii zwłaszcza doświadczenia przeżywania traumy. Dała
temu wyraz, prezentując omawiane zagadnienia tak w części teoretycznej jak
i

empirycznej.

Z

wielkim

znawstwem

sięga

do

nowych

bibliograficznych tak z obszaru literatury krajowej jak

pozycji

i zagranicznej.

Przeprowadzone analizy wyników badań są zaprezentowane w sposób jasny i
konsekwentny , a co ważne interpretując uzyskane wyniki potrafi odnieść do
treści przedstawionych w teoretycznej części pracy.
Należy
podsumowań

również

podkreślić

wynikających

z

umiejętność formułowania krótkich
analizy

przeprowadzonych

badań.

Przedstawiona do oceny praca doktorska ze względu na swoje walory
poznawcze, formalne i aplikacyjne zasługuje na wysoka ocenę. Może być ona
źródłem

inspiracji

do dalszych badań

dotyczących

tego

delikatnego

zagadnienia.
Praca napisana jest poprawnym, pięknym językiem i czyta się ją z
przyjemnością wielką i zainteresowaniem. Na uznanie zasługują również
podsumowania poszczególnych części analiz wyników własnych. Podjęcie
badań dotyczących doświadczenia rodziców związane z utratą dziecka w
okresie

prenatalnym są

nowatorskim

badaniem na gruncie polskiej

psychologii. Zgromadzona bibliografia jest imponująca gdyż liczy ona 20
stron, w tym ponad 200 publikacji zagranicznych!
Biorąc pod uwagę wszystkie przesłanki dotyczące wartości naukowej,
stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Moniki Guzewicz zatytułowana

„Doświadczenia rodziców związane z utratą dziecka w okresie prenatalnym" ,
przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisławy Józefy Steuden w
pełni spełnia warunki określone w art. 31 ustawy z dn. 14.03.2003 r. o tytule i
stopniach naukowych (Dz. U. nr 65 póz. 595) i dlatego wnioskuję o jej
wyróżnienie i dopuszczenie mgr Moniki Guzewicz do dalszych etapów
przewodu doktorskiego.
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