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Niniejsza rozprawa doktorska składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, podsumowania 

i wniosków z badań, bibliografii, spisu tabel oraz aneksów.  

Rozdział pierwszy: Ryzykowne zachowania seksualne oraz powiązane z ich 

występowaniem wybrane czynniki ryzyka w rozwoju badanej młodzieży z zaburzeniami 

zachowania zawiera ogólne informacje dotyczące ryzykownych zachowań seksualnych oraz 

zaburzeń zachowania z uwzględnieniem wybranych koncepcji rozwoju człowieka, w tym 

rozwoju psychoseksualnego. W pierwszej kolejności z uwagi na duży chaos definicyjny 

poświęcono wiele uwagi na uporządkowanie definicji: „zachowania ryzykowne”, „ryzykowne 

zachowania seksualne” oraz „zaburzenia zachowania”, a także ich możliwych mechanizmów. 

Poczyniono próbę ukazania ich interdyscyplinarność. Kontekst dla późniejszych rozważań 

uzupełniony został przez opis koncepcji rozwoju osobowości człowieka Z. Freuda, teorii 

rozwoju psychospołecznego człowieka E. H. Eriksona, koncepcji rozwoju psychoseksualnego 

O. F. Kernberga oraz przedstawienia mechanizmu „ścieżek rozwoju patologii” (developmental 

pathways) A. Picklesa, J. Hilla zaczerpniętego z psychologii na potrzeby metodologiczne 

niniejszej dysertacji, w celu rozważań ryzykownych zachowań seksualnych pod kątem normy 

i/lub patologii. Koncepcja ścieżek została przetłumaczona przez autorkę z oryginalnego źródła  

z języka angielskiego na język polski. Następnie ukazano wybrane czynniki ryzyka 

zwiększające możliwość wystąpienia ryzykownych zachowań seksualnych u młodzieży  

z zaburzeniami zachowania. Omówiono dwa zjawiska, które są obecnie tematem toczącego się 

w przestrzeni publicznej dyskursu pod kątem ryzykownych zachowań seksualnych: kontaktu 

młodzieży z pornografią oraz wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Rozdział 

zawiera także opis istotnych dla rozprawy innych problemowych zachowań, w tym 

całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz spektrum 

poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych.  



Rozdział drugi: Zagadnienia dotyczące etyczności oraz oceny normatywności zachowań 

seksualnych dzieci i młodzieży zawiera rozważania na temat zasad etyki w badaniach 

społecznych oraz w badaniach nad seksualnością człowieka. Autorka w tym rozdziale 

podejmuje także problematykę związaną z kryterium oceny normatywności zachowań 

seksualnych dzieci i młodzieży. 

Rozdział trzeci poświęcono na przedstawienie ogólnych informacji dotyczących 

odziaływań korekcyjno-wychowawczych wobec młodzieży z zaburzeniami zachowania, a w 

szczególności ukazano formy oddziaływań korekcyjno-wychowawczych jakie można 

zaproponować młodzieży w celu zminimalizowania bądź zapobiegania podejmowaniu przez 

nich ryzykownych zachowań seksualnych. 

Rozdział czwarty: Założenia metodologiczne przyjęte w badaniach zawiera założenia 

metodologiczne badań własnych: podstawy teoretyczne, przyjęty paradygmat, drogi poznania 

naukowego oraz strategię badań, ich przedmiot i cele, problemy badawcze, wykorzystane 

metody, techniki i narzędzia badawcze, dobór próby badanych osób oraz organizację i sposób 

prowadzenia badań, których wyniki przedstawione zostały w niniejszej pracy. Autorka 

obserwuje wzrost zapotrzebowania wśród zawodów zajmujących się szeroko rozumianą 

pomocą na konsultację i/lub wykonywanie diagnoz manifestowanych przez młodzież  

z zaburzeniami zachowania ryzykownych zachowań seksualnych. Brak badań w tym zakresie 

rzutuje negatywnie na praktykę pedagogiczną. Zdaniem autorki dla pedagogiki 

resocjalizacyjnej znaczące było podjęcie próby głębszego poznania młodzieży z zaburzeniami 

zachowania przejawiającej jednocześnie ryzykowne zachowania seksualne, a w szczególności 

prześledzenia ich ścieżek rozwoju oraz mechanizmów, które mogły mieć znaczenie dla 

podejmowania przez wskazaną młodzież w niedalekiej przyszłości nawet przestępczej 

aktywności o charakterze seksualnym. Z kolei ukazany przez autorkę deficyt badań  

w wskazanym obszarze uzasadnia podejmowanie prac badawczych, które mogą uzupełnić 

wiedzę naukową na ten temat. 

Odwołując się do założeń metodologicznych, przedmiotem poznania uczyniono: Formy 

ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży z zaburzeniami zachowania. Sformułowano 

następujący główny cel pracy badawczej: Opis i analizę badanego zjawiska, a zatem 

uchwycenie istoty wystąpienia ryzykownego zachowania seksualnego badanej młodzieży  

z zaburzeniami zachowania z uwzględnieniem dynamiki czasu i miejsca oraz nadanie znaczenia 

owym zachowaniom w kontekście występujących zaburzeń u badanej młodzieży oraz 

wyjaśnienie czynników ryzyka sprzyjających powstaniu ryzykownych zachowań seksualnych 



wśród badanej młodzieży z zaburzeniami zachowania. Określono także cel praktyczny: 

Opracowanie wskazań oraz możliwości działań wychowawczych oraz korekcyjnych 

adresowanych do badanej młodzieży z zaburzeniami zachowania i przejawami ryzykownych 

zachowań seksualnych. Przyjęty przez autorkę cel poznania naukowego sytuuje badania  

w strategii jakościowej mającej charakter indukcyjny, zaś efektem przeprowadzonych badań 

było ich wyjaśnienie idiograficzne. 

Problem główny w niniejszej pracy sformułowano w formie pytania: Jakie są 

indywidualne ścieżki prowadzące do pojawienia się ryzykownych zachowań seksualnych  

u badanej młodzieży z zaburzeniami zachowania? 

W celu realizacji badań własnych autorka zastosowała metodę studium przypadku. 

Źródłami dowodów niniejszej pracy badawczej poczyniono: pogłębiony wywiad indywidualny 

z rodzicem (Personal In-Depth Interview – IDI) oraz analizę dokumentów. Z uwagi na charakter 

badań mających na celu dogłębne poznanie zjawiska pojawienia się ryzykownych zachowań 

seksualnych u młodzieży z zaburzeniami zachowania niezbędne okazało się zastosowanie 

triangulacji metod, stąd w badaniach autorka wykorzystała Test Agresywności Młodzieży 

Reaktywność Emocjonalna KAM RE 1 autorstwa U. Sajewicz-Radtke, B.M. Radtke, D. Kalki 

oraz Inwentarz zachowań seksualnych (przed okresem dojrzewania) autorstwa M. Zielonej-

Jenek, A. Chodeckiej oraz Inwentarz ryzykownych zachowań seksualnych (w wieku 

dojrzewania) autorstwa K. Nowak. Autorka niniejszej rozprawy zastosowała dobór próby 

nielosowy, celowy. Kryterium w niniejszych badaniach stanowiła młodzież w okresie 

dojrzewania z zaburzeniami zachowania, w tym z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. 

Akces udziału w badaniach zgłosiło sześć osób. 

W rozdziale piątym: Analiza jakościowa zebranego materiału przedstawiono opis  

i analizę badań jakościowych indywidualnych przypadków młodzieży z zaburzeniami 

zachowania przejawiającej ryzykowne zachowania seksualne, na podstawie wyników 

uzyskanych w badaniach własnych. W tym rozdziale starano się ukazać zależności 

biopsychiczne i środowiskowe ryzykownych zachowań seksualnych, a także czynniki ryzyka 

wpływające na podejmowanie przez młodzież z zaburzeniami zachowania ryzykownych 

zachowań seksualnych. Przedstawiono trajektorie rozwoju badanych, typologiczne ujęcie 

młodzieży z zaburzeniami zachowania przejawiającej ryzykowne zachowania seksualne,  

a także propozycję oddziaływań wychowawczo - korekcyjnych adresowanych do 

wyprowadzonych kategorii badanych. Dysertację kończą podsumowanie i wnioski  

z badań. W aneksie natomiast zestawiono wykorzystane narzędzia badawcze. 



W niniejszej dysertacji udało się ukazać, iż ścieżki rozwoju badanych charakteryzuje 

zasada ekwifinalności. Konkluzja o złożoności przyczyn normalnego lub zaburzonego rozwoju 

implikuje wniosek, iż indywidualne ścieżki rozwoju prowadzące do pojawienia się 

ryzykownych zachowań seksualnych u badanej młodzieży z zaburzeniami zachowania 

charakteryzują się różnymi warunkami rozwoju, lecz manifestują te same rezultaty w postaci 

ryzykownych zachowań seksualnych. Ścieżki badanych ukazują charakter probabilistyczny  

z uwagi na ich dynamiczną naturę procesów rozwojowych, w tym procesu dojrzewania. 

Ryzykowne zachowania seksualne u badanej młodzieży z zaburzeniami zachowania stanowią 

wynik zarówno ich rozwoju, jak i występujących w tym procesie czynników biopsychicznych 

oraz środowiskowych.  

Zaprezentowane wnioski i uogólnienia stanowią ważny kierunek działań prowadzących 

do zwiększenia wiedzy o funkcji jakie mogą pełnić ryzykowne zachowania seksualne  

u młodzieży z zaburzeniami zachowania. Wyprowadzone wnioski z badań mogą służyć 

stworzeniu modelu oceny ryzykownych zachowań seksualnych jako podstawy do interwencji 

jak i profilaktyki przed wejściem młodzieży z zaburzeniami zachowania manifestującej 

ryzykowne zachowania seksualne na ścieżkę przestępczej aktywności o charakterze 

seksualnym. Wnioski ukazują ponadto, iż ryzykowne zachowania seksualne u młodzieży  

z zaburzeniami zachowania mogą stanowić przedmiot badań naukowych i jako obszar wpisują 

się zarówno w problematykę pedagogiki, w tym pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki 

specjalnej czy pedagogiki społecznej oraz mogą być przydatne z punktu widzenia praktyki  

w pracy ze wskazaną młodzieżą w palcówkach edukacyjnych oraz placówkach 

resocjalizacyjnych. Uzyskana wiedza może również stanowić podstawę do projektowania 

oddziaływań korekcyjnych i wychowawczych w odniesieniu do młodzieży z zaburzeniami 

zachowania przejawiającej ryzykowne zachowania seksualne. 
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