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Recenzja

rozprawy doktorskiej Pani mgr Justyny Chwalińskiej

pt. ,Ąspiracje życiowe młodzieży z rodzin ryzyka w nadzorze kuratora a

oczekiwania rodziców,, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Bozeny

Matyjas, dr MałgorzaĘ Wolskiej- Dfugosz

W związk.u z podjętą przez Radę Wydziafu Pedagogicznego i

Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwałą

powołującę mnie na recenzenta rozprary doktorskiej Pani mgr Justyny

Chwalińskiej p t. ,fspiracje zyciowe mtodzieży.z rodzin ryzyką w nądzorze

kuratora ą oczekiwanią rodziców'' wyraŻarrt swoję opinię na jej temat.

Wprowadzenie

Problematyka aspiracji jest przedmiotem zainteresowań przedstawicieli

wielu dyscyplin naukowych: psychologowie, posługuję się precyzyjnymi

miernikami, zajmują się głównie analizą poziomu aspiracji oraz ich

róznorodnymi powięzaniami np. A. Janowski, rozpatrują aspiracje w ramach

problematyki motywacyjnej np. J. Reykowski. Socjologowie w badaniach nad

aspiracjami koncentruję się bardziej na obiektach ludzkich zamietzen, planów,

poszukuj4 równiez społecznych czynrtików róznicuj4cych aspiracje człowieka,

takich jak cechy pozycji społecznej np. A: Sułek, środowisko społeczne małego

miasta np. A. Kłoskowska, czy wzory kulturowe np. M. Łoś.



Pedagcidzy podobnie jak socjolodzy podejmują tozwaŻania o aspiracjach

mających charakter kulturowy np. T. Lewowicki. Badania te i anaIizy

pochodzę z\at7O- 80'tych. Pytania o aspiracje współczesnej rri.odzieĘ w XXI

wieku, o ich poziom, uwarunkowania są wciqŻ aktualne i istotne, w zwiqzku z

zachodzqcymi przeobrazeniami społecznymi, kulturowymi, politycznymi, które

majqznaczenie w ich kształtowaniu się.

Przedłozona do recenzji ptaca doktorska swoję tematyką wpisuje się w

obszar badawczy pedagogiki społecznej i pedagogiki resocjalizacyjnej. Autorka

podjęła się anaLiry bardzo wtznego z perspektywy naukowej zagadnienia,

waznego z perspektywy indywidualnej i społecznej. Interesujęce wydaje się

uj ę c i e zagadnienia zw iązane go z asp iracj am i pr zez pry zmat o czekiw an r o dzic ów

w rodzinach ryzyka współcześnie, w okresie ptzeobrazeń społecznych,

p olity cznych i kulturowych.

Struktura pracy doktorskiej _ ma postać klasyczną- trójelementow4, poza

wstępem, który wprowadza czyte|nika w podjęte zagadnienie i zawiera syntezę

prezentacji wyroznia w niej autorka:

1) część teoreĘczną wprowadzajqcq cryltelnika w zagadnienie aspiracji
zyciowych młodzie Ę w rodzinach ryzryka;

2) część metodolo gicznq uj awniaj 4cą autorski proj ekt badania:

3) częśc referujęcą wyniki uzyskane w toku badan, ich interpretację i
komentarz.

Całośó opracowania dopełnia streszczenie w języku polskim i w języku

angielskim, bibliografta podjętego zagadnienia i aneks zawierajqcy spis

schematóv, tabel i wykresow (powinien być zamieszczony ptzed Aneksem)

o raz wykorzystane w b adani ach nar zę dzia b adaw cze .

l A. Janowski, Aspiracje młodzieĘ szkół średnich' Warszawa |977 , J ' Reykowski ,Z zagadnienteorii moĘwacji,
Warszawa 1970). A. Sułek ,Wartości życiowe dwóch pokoleĄ [w:] Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej red.
S. Nowak, Warszawa 1983, A. Kłoskowska, WartoŚci, potrzeby, aspiracje kulturalne w małej społeczności
miejskiej, ,,Studia Socjologiczne,, |970, nr 3, M. ŁoŚ ,Aspiracje a środowisko, Warszawa 1972,T. Lewowicki'
Aspiracj e dzieci i młodzieĘ, W arszawa |9 87 .



We 
'wstępie Autorka umiejętnie odnosi się do teorii, które stanowię

podstawę jej rozwaŻań i stanowią teoretyczne uzasadnienię badait

empirycznych, a są to teoria społeczeństwa ryzyka Ulricha Becka, teoria spirali

wsparcia Stanisława Kawuli i teoria cał.oĘciowego uczenia się w ujęciu E'wy

Solarczyk. Ambrozik (dalsze obszerne odniesienia do tych teorii znajdują się

na s. 65 - 73 dysertacji).

Na część teoreĘczną opiniowanej rozprav,ry składają się trzy rozdziaĘ

merytorycznie podporzqdkowane przedmiotowi podjętego ptzez autorkę i

zrealizowanego przez ntq przedsięwzięcia badawczego. Znajdujemy w niej

logicznie uedagowane rozwazania poświęcone kilku kwestiom a mianowicie:

- rodzinie ryzyka w kontekście środowiska kształtowania się aspiracji mtodzieiry

- aspiracjom zyciowym

- badaniom prowadzonym nad aspiracjami rriodzieĘ

- oczekiwaniom rodziców wobec dzięci

. kurateli sędowej.

Autorka słusznie rozpoczyna rozwaŻania interdyscyplinarnę artalizą poglądów

przedstawicieli nauk spotecznych i humanistycznych dotyczących rodziny, jej

kondycj i i zacho dz4cy ch w sp ół c z e śni e w zw iqzku z pt ze obr azeniami sp ołe c zno -

kulturowymi, prawnymi przemian. Problematyka rodziny jest złożzona i stanowi

obszar badan mieszczqcy się w wielu dyscyplinach naukowych (socjologia'

pedagogika, psychologia, prawo' polityka społeczna, ekonomia,,,.), Autorka

umiejętnię radzi sobie z t4 materiq i na dobrym poziomie prezentuje pojęcia

rodziny ryzyka, zwielokrotnionego ryryka, rodzina w kryzysie, rodzina

dysfunkcyjna. Badania dotyczq mtodzieĘ więc Autorka zasadnie prrybliia

czytelnikowi tę kategorię Z perspektywy biologicznej, psychologicznej,

pedagogicznej, społecznej, ekonomicznej i prawnej i dośó ogólnie w świetle

koncepcji E. Eriksona, J.Piageta i L. Kohlberga, M. Mead, K. Mannheima.



W kolejnych partiach tej częśc\ dysertacji spotykamy rozdziat' poświęcony

aspiracjom zyciowym z przywołaniem teoretyzuj4cych rozstrzygnięc znanych i

uznanych naukowców (Lewowicki, Skorny, Janowski i inni...) dotyczących

terminologii, a takie poziomu i rodzajów aspiracji, czynników je

warunkujęcych i typologii. Doktorantka dokonuje tez na miarę swoich

przedmiotowych potrzeb przeglqdu i analizy prowadzonych badań nad

aspiracjami mł.odzieŻy Z uwzględnieniem mł.odziezy Z rodzin ryzyka i tu

pojawiają się liczne źrodŁaw postaci artykułów z czasopism naukowych.

Częśc teoretyczną oceniam pozytywnie, mam jednak kilka uwag

dotyczqcych układu treści, a mianowicie treści dotyczqce kurateli sędowej

wydzieliłabym z rozdziaŁu 2 do odrębnego podrozdziału, a nurty badań (s.53-

54) dotyczqce aspiracji mozna było zamieścic we wstępie, w ktorym Autorka

uzasadnia potrzebę oraz aktualność i oryginalnośó podjętego zagadnienia. Cechy

współczesnej mtodzieiy mozna wzbogacić o znakomitą diagnozę tozsamości

mt.o dzieĘ współcze snej zaproponowan ą pr zez Zby szko Melo sika2.

Sądzę, Że warto by podsumować teoreĘczne rozwazania podjęte w pierwszych

3 rozdziałach.

Za|oźrcnia metodologiczne badań zostały ujęte w rozdziale IV, który jest

bardzo obszerny, Iiczy 40 stron. Najpierw Autorka rzetelnie uzasadnia

teoretycznie wybrany temat. Nię dookreśliła przedmiotu badań, natomiast

odnosz4c się do typow prowadzonych badan pisze na S. 73 ...badaniami

wiod4cymi były badania ilościowe , uzupełniĘ je badania jakościowe.

Celę Doktorantka sformułowała na S. 5 ,,celem mojej pracy byŁa próba

odpowiedzi na pytanie: jakie s4 aspiracje zyciowe rrtodzieĘ z rodzin ryzyka

oraz jakie sq oczekiwania ich rodziców 'iv tym zakresie'' i na s.73 ,,celem

. Z. Melosik: Rekonstrukcja tożsamości Ęcia rrńodzieĘ współczesnej' Próba diagnozy i pedagogicznej
propozycji. W: MłodzieŻ między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-
pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek' Red. B. Jankowiak, A. Matysiak-Błaszczyk, Pomań 20|7,s.|9-
48.



teoretycżno- poznawczym badan było poznanie aspiracji Ęciowych rrńodzieĘ

oraz oczekiwań ich rodziców w tym zaL<resie, w rodzinach ryzyka objętych

kuratelą sędową'', celem praktyczno- utylitarnym jak pisze Autorka (s. 73)

,,była mozliwość wprowadzenia zmian W pracy kuratora Z rodzinq

dysfunkcyjnę, aby zwiększyó SZanSe dzieci na ich wszechstronny rozwój i

r ealizację ich zyciowych aspiracj i''.

Autorka sformułowała 3 problemy główne i do dwóch pierwszych po 5

problemów szczegółowych. Moze warto było dookreślió takie problem: Jakie

zal'eżmości występuj qmiędzy odpowiedziami rodziców i młodzieĘ w badaniach

ankietowych?

W przypadku sformułowanych przez Autorkę hipotez ich źródłem jest więdza

teoreĘczna. Autorka pokusiła się o sformułowanie wskaźników, okreśIajqcych

ernpiryczne warunki posługiwania się zmiennymi teoreĘcznymi i warunki

prryjęcia lub odrzucenia hipotez. Pozytywnie oceniam' taki sposób podejścia

zaproponowanęgo ptzez Autorkę w zrea|izowanym projekcie badawczym.

określone złnienne i wskaźniki oceniam pozytywnie.

Autorka dokonujęc ptezentacji zastosowanej procedury badawczej informuje,

ze stosowała dwie metody: sondaz diagnostyczny i metodę indywidualnych

prrypadkow a badania miaĘ charakter triangulacyjnyo, nie przekonuje mnie

jednak, iz kierowała się ...wskazywanq w literaturze koniecznościę tączenia

badań ilościowych i jakościowych (s. 82-83), szkoda, ze nie przywoŁała zał.ozeń

Denzina , dotyc,4cyctr badań triangulacyjnych. W badaniach zastosowano

technikę ankiety (dwa kwestionariusze własnego autorstwa zarrieszczone

zostały w Aneksie), wywiadu (plan zagadnien w Aneksie) i andrizę

3 D. Urbaniak- Zając, Stosowanie hipotez w badaniach pedagogiczrych' Terazriejszość- Człowiek- Edukacja
2009, nr 1.
a Autorka stosowała triangulację źródeł itriangulację metod.
s N. K. Denzin, The Research Act in Sociology: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, New York
1978.



dokumehtów (akta spraw s4dowych i dokumenty osobiste respondentów). Warto

wymienió w tym miejscu zastosowane metody statystyczne _co Autorka

zrobiła na s. I99, a sQ to test chi^Z i test Fishera. Badania zostały

przeprowadzone wśród6 rrtodz\eĘ- 166 osób i wśród rodziców - t99 osób,

dobór miał charakter celowy- do badań iloŚciowych dobrano wszystkie rodziny

pozostaj4ce w zainteresowaniu kuratorów s4dowych okręgu kieleckiego oraz

radomskiego spełniajqce kryteria badawcze. W badaniach jakościowych brało

udział' 7 rodzin, u których wyst4piĘ problemy takie jak: karalność rodziców,

demora\lzacja nieletnich, uzależnienia rodziców, picie ryzykowane dzieci,

niepełnosprawnośó, przemoc, bezrobocie, trudności finansowe, zaniedbaria

wychowawcze. Autorka bardzo szczegóŁowo ujęła w rozdziale

metodologicznym,takźe w 18 tabelach ina19 wykresach dane dotyczęce cech

demografi czno- społecznych osób badanych.

Rozdział V zawiera prezentację i analizę zebranych danych

najpierw sę to dane uzyskane w toku badań ankietowych młodzi",y, a dotyczą

one aspiracji edukacyjnych i zawodowych, w tym planów zawodowych i

preferowanego zawodu oraz oczekiwań z nimi zwięanych i czynników

decydujęcych o tym wyb otze. Aspiracje rodzinne dotyczyĘ modelu rwiązku,

aspiracji dotycz4cych posiadartia dzieci, podobieństwa do rodziny pochodzenia.

S4dzę, ie wafto było zaprezentować dane dotyczqce aspiracji todzinrrych z

uwzględnieniem płci badanych osób ( tak jak w przypadku kwestii dotyczęcych

zawodu) Ze względu na odmienność socjalizacji dz\ewcząt i chłopców.

odniesiono się do czasu wolnego i zaintęresowań respondentów a także do

wartości cenionych w zyciu przez badanych i osób będęcych osobami dla nich

znaczqcymi. MłodzieŻ wskazała równieŻ czynniki sprzyjaj ące i zagrazające ich

planom i aspiracjom zyciowym. Podobnę strukturę miał'a analiza oczekiwań

o Tu mam wąĘliwości doĘczące liczby badanych podawane sąptzez Autorkę rófre - 165 lub 166 w przypadku
młodzieżry,199 lub 200 w prrypadku rodziców.



rodziców wobec aspiracji życiowych mł.odzieŻy. Następnie co jest cenne

Autorka zestawiła opinie dzieci i rodziców traktujęc ich jako grupy niezaleŻne.

Autorka zebrał.a w badaniach sondazowych bardzo obszerny matertat

empiryczny , poradziła sobie dobrze z jego ana\izą i interpretacjq. W tej części

pracazawietarozbudowaną stronę graficznq, dane ujęte sąw 9f tabelach i na 86

wykresach - co czynije czytelnymi.

Uzupełnieniem zebranych w badaniach ilościowych danych sę historie (7)

rodzin ryzyka zębrane w toku swobodnego wywi adu z rodzicami. Autorka

prezenĘe zebrany w badaniach jakościowych materiał według schematu: model

w jaki rodzina funkcjonuje, dane dotyczące rodziny pochodzenia rodziców,

aspiracje dz\eci i oczekiwania w Ęm zak<resie opiekunów (chyba rodziców).

Sposób prezentacji jest właściwy i uporzędkowany. Uwaga dotyczy dwóch

kwestii, po pierwsze w większym zakresie odniosłabym się w analizowanych

pr4rpadkach do pracy kuratora sędowego z rodzinq, po drugie warto dokonaó

p o dsumowani a kwal itatywn ej częś ci b adań p o i ch pr ezentacji.

Na stronach 226- 232 Autorka dokonała podsumowania i odniosła się do

hipotez, weryfikuj 4c je.

podsumowanie i wnioski - zawarte na stronach233- 238 w znacznei mierze

sq związane z celem ptaktyczno-utylitarnym prowadzonych badan, Autorka

wskazuje tu za\ecenia do pracy kuratora sądowego z rodziną dysfunkcyjnę.

Cenne jest to' ze Autorka stara się w podsumowaniu odnieść do teorii

wskazanych jako podstawy teoretyczne prowadzonych badań i na ich tle

prowadzi jeszcze dyskusj ę wyników. Wnio ski z prowad zony ch badan zaw arte w

rozdzia|e V.5. wynikaj4 zbadan i maję duzq wartośó, zwłaszcza praL<tycznq,

Praca tworzy spójną całośó.



Praca ndpisana jest jasnym językiem, występujQ nieliczne błędy np. Urlich

(zamiast Ulrich) Beck, urywa zapoĘczeń z mowy potocznej np. tryb sądowej

machiny.

Bibliografia7 jest uporządkowana i zawiera Znaczące opracowania.

Konkluzja

Praca stanowi oryginalne rozwiązartie problemu naukowego, Autorka

wykazała się wiedzą teoretyczną na dobrym poziomie oraz udowodniła ie

posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Bioręc pod

uwagę przedł"oioną do oceny dysertację a zwłaszaza kompetencje merytoryczne

i metodologiczne Pani mgr Justyny Chwalińskiej stwierdzam, żrc spetnia

określone w ustawie - art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wymogi i w

zwlqzku z tym wnoszę o Jej dopuszczenie do dalszych etapów przewodu

doktorskiego i taki wniosek przedkładam Radzie Wydziału Pedagogicznego i

Artystycznego UJK w Kielcach.

, Warto odnieść się do aĘkułów w czasopismach naukowych np.
Bachmat i inni, Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki. Warszawa
poszukiwaniu wychowuj ącej kurateli sądowej. Lublin 20 l 6.
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Resocjalizacja Polska i do pozycji P.
20|0; A. Węgliński, G. Kuziora, W


