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ZALEŻNOŚCI MIĘDZY STYLEM PRZYWIĄZANIA 
A ZAANGAŻOWANIEM W NAUKĘ U MŁODZIEŻY LICEALNEJ

Zaangażowanie w naukę jako przejaw młodzieńczego pracoholizmu

Termin „pracoholizm” został po raz pierwszy użyty przez W. Oatesa (1971) do okre-
ślenia nadmiernej potrzeby pracowania, istotnie zakłócającej kondycję zdrowotną, 
zadowolenie z życia oraz funkcjonowanie społeczne jednostki. R. Snir i I. Harpaz 
(2004) poszerzają tę defi nicję na zachowanie i poznanie ukierunkowane na pracę. 
Także polscy teoretycy i badacze nadmiernego zaangażowania w pracę mają wkład 
w defi niowanie zjawiska. L. Mieścicka (2003) utrzymuje, iż pracoholikiem można 
zostać w każdym wieku i w każdym zawodzie. K. Wojdyło (2003) optuje za stanowi-
skiem, by rozważać pracoholizm jako zjawisko nieograniczone wyłącznie do aktyw-
ności zawodowej. Można zatem mówić ogólniej o „uzależnieniu od zajęcia”. Zda-
niem Wojdyło (2003) „przymusowy styl pracy może przejawiać się w każdej formie 
aktywności ukierunkowanej na cel” (s. 35). Pracoholizm można rozpatrywać także 
w kategoriach zaburzonego funkcjonowania osobowości o rysie obsesyjno-kompul-
sywnym (Wojdyło, 2006; 2010). Można uznać, że zaburzenie to rozwĳ a się systema-
tycznie od okresu adolescencji i w tym okresie przejawia się nadmiernym zaangażo-
waniem w naukę, która stanowi odpowiednik pracy u osoby dorosłej1. 

Pomimo czterdziestoletniej historii w literaturze przedmiotu prowadzona jest po-
lemika na temat defi niowania i kategoryzowania zjawiska uzależnienia od zajęcia 
(por. Szpitalak, 2008 – przegląd). Niezależnie od tego rodzaju dyskusji teoretycznych 
należy zwrócić uwagę na to, że nadmierne zaangażowanie w aktywność jest proble-
mem, którego rozpowszechnienie systematycznie narasta. W latach siedemdziesią-
tych minionego stulecia około 5% populacji czynnej zawodowo przejawiało symp-
tomy pracoholizmu (Machlowitz, 1980). W latach dziewięćdziesiątych procent ten 
wzrósł do 25% (Porter, 1996) i utrzymał się na takim poziomie (26%) także na po-
czątku XXI wieku (Howerton, 2004)2.

Warto podkreślić, że ogromnym problemem z diagnozowaniem nadmiernego za-
angażowania w zajęcie jest fakt społecznej aprobaty i szacunku, jaką budzą osoby 
sumienne, pracowite i zaangażowane w to, co robią (por. Furnham, 1997; Golińska, 
2006; LaBier, 1989). G. Spruell (1987, s. 44) zauważa, że nadmierne zaangażowanie 
w pracę uchodzi za „uzależnienie najbardziej w naszej kulturze nagradzane”. Podob-
nie jest w przypadku młodzieży przejawiającej silne zaangażowanie w naukę. Posta-
wa „wszystkowiedzących piątkowiczów” jest chwalona, nagradzana i wzmacniana 
nie tylko przez rodziców, ale i przez pedagogów.
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Wbrew intuicyjnemu przekonaniu, że im większe zaangażowanie w pracę czy na-
ukę, tym większa ich efektywność, uzależnienie od zajęcia wiąże się z niebezpieczny-
mi następstwami. W sferze funkcjonowania psychicznego należy wymienić przede 
wszystkim: permanentne zmęczenie, stany depresyjne i zaburzenia emocjonalne, 
nastrój dysforyczny, zaburzenia snu, zakłócenia funkcji pamięciowych, zaburzenia 
procesów myślowych, trudności w koncentrowaniu uwagi, narastające zniecierpli-
wienie i irytację, nieumiejętność zrelaksowania się (Kalinowski, Czuma, Kuć i Kulik, 
2005). Wszystkie te konsekwencje nadmiernego zaangażowania w naukę wtórnie 
bardzo negatywnie działają na efektywność nauki. W. Kiechel (1989) dowodzi, że ko-
lejnym niebezpiecznym następstwem uzależnienia od zajęcia może być zwiększone 
ryzyko wspomagania się substancjami psychoaktywnymi. Udowodniono również, iż 
osoby nadmiernie zaangażowane w aktywność zawodową doświadczają znaczącego 
spadku efektywności i wydajności pracy (Vodanovich i Piotrowski, 2006). Charak-
teryzuje ich także niechęć do współpracy w grupie, preferowanie pracy samodziel-
nej, czy trudności z delegowaniem zadań innym osobom (Spence i Robbins, 1992). 
Z nieumiejętnością podejmowania pracy grupowej wiąże się także silna potrzeba 
kontroli nad zadaniem (Killinger, 2007), wysoka konfl iktowość (Porter, 1996), trud-
ności komunikacyjne (Porter, 2001), przedkładanie samorealizacji i zaspokajania 
własnych ambicji nad efektywność zespołowej pracy nad projektem (Porter, 1996) 
czy obniżenie kreatywności (Fassel, 1990). Należy wspomnieć także o następstwach 
somatycznych uzależnienia od zajęcia (por. Vodanovich, Piotrowski i Wallace, 2007 – 
przegląd), a nawet o możliwości zejścia śmiertelnego (Nishiyama i Johnson, 1997).

Style przywiązania

Twórcą teorii przywiązania jest J. Bowlby (1969/2007), a jej propagatorką i modyfi ka-
torką – M. D. S. Ainsworth (Ainsworth, Blehar, Waters i Wall, 1978). Teoria ta do dzisiaj 
uważana jest za jedną z kluczowych koncepcji w obszarze psychologii rozwojowej. Bowl-
by (1969/2007) defi niuje przywiązanie jako specyfi czny rodzaj relacji społecznej, opar-
ty na emocjonalnej więzi, wykształcany początkowo pomiędzy dzieckiem a opiekunem 
(zwykle matką), następnie z innymi osobami. Zdaniem Bowlby’ego, w pierwszym okre-
sie życia niesamodzielne w zupełności dziecko jest całkowicie uzależnione od swojego 
opiekuna. Wytwarza więc ono szereg zachowań ukierunkowanych na pozyskanie i pod-
trzymanie bliskości (proximity) ze znaczącym obiektem. Dane empiryczne (np. Schaffer 
i Emerson, 1964) wskazują na to, że od szóstego lub siódmego miesiąca życia dziecko 
zaczyna selektywnie kierować zachowania do jednej osoby, z którą wykształca relację bli-
skości i rozstania, z którą unika. Osobą będącą podmiotem przywiązania jest zazwyczaj 
ta osoba, która systematycznie odpowiada na potrzeby dziecka (Hazan i Shaver, 1994). 
Zdaniem C. Hazan i P. R. Shavera (1994) proces kształtowania się przywiązania trwa 
przeciętnie od dwu do trzech lat. Według tych autorów, ludzie są naturalnie predyspono-
wani do formowania bliskich relacji i zabiegania o nie, ponieważ pewne fundamentalne 
potrzeby, spośród których jedną z najistotniejszych jest potrzeba poczucia bezpieczeń-
stwa (Maslow, 1954/1990) najlepiej zaspokajane są poprzez relacje interpersonalne.

Podstawowym celem jednostki – z punkt u widzenia teorii przywiązania – jest 
wytworzenie więzi emocjonalnych z określonymi osobami. Zdaniem Ainsworth i in. 
(1978)3, należy wyróżnić:
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1) styl bezpieczny/ufny (secure attachment);
2) styl ambiwalentno-lękowy (insecure resistant attachment);
3) styl unikający/lękowo-unikający (insecure avoidant attachment).

Osoby przejawiające styl bezpieczny, czyli ten pożądany i najbardziej adaptacyjny,
w najwcześniejszym okresie życia doświadczały od opiekuna dużo uwagi, czułości 
i pozytywnych emocji. Reagował on na ich sygnały, co przyczyniało się do wytwarza-
nia w dziecku poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności.

Pozostałe style przywiązania są mniej korzystne, ponieważ mają podłoże lękowe. 
Jednak i one mają pewne pozytywne aspekty, którymi odznacza się styl bezpiecz-
ny, jednak w znacznie mniejszym nasileniu. Jednostki, które wykształciły lękowo-
-ambiwalentny styl przywiązania, systematycznie doświadczały niekonsekwentnych 
i nieregularnych reakcji na sygnalizowane opiekunowi potrzeby. Opiekun bywał albo 
niedostępny i obojętny na sygnały wysyłane przez dziecko, albo nadmiernie reagują-
cy i nadopiekuńczy, w konsekwencji czego dziecko takie, w porównaniu z dzieckiem 
przywiązanym bezpiecznie, gorzej radzi sobie w czynnościach eksploracyjnych.

Osoby, które w relacji z opiekunem wykształciły styl oparty na unikaniu, często 
doświadczały swojego opiekuna jako osobę odrzucającą dziecko (dismissing parent) 
czy wręcz nieobecną, niedostępną dla dziecka (Goodman i Scott, 2000). W następ-
stwie permanentnego odtrącania i niezaspokajania potrzeb dziecka, dziecko takie 
czuje niewielki dyskomfort w sytuacji separacji z opiekunem i uczy się funkcjonować 
„samo”.

Nadmierne zaangażowanie w pracę i naukę a styl przywiązania  

Problematyka związku uzależnienia od zajęcia oraz stylu przywiązania była analizo-
wana na próbie osób dorosłych aktywnych zawodowo przez C. Hazan i P. R. Shavera 
(1990), jednak autorzy ci koncentrowali się przede wszystkim na wymiarze czaso-
wym zaangażowania w pracę. Warto dodać, iż sprowadzanie uzależnienia od zajęcia 
wyłącznie do ilości czasu mu poświęconego, chociaż swego czasu popularne (Mosier, 
1983), jest ostatnio krytykowane (np. Bańka, 2005; Wojdyło, 2003). Analizę teo-
retyczną wspomnianego zagadnienia można znaleźć w publikacji Szpitalak (2011). 
W niniejszym artykule postanowiono sprawdzić te relacje na młodzieży licealnej. 
Wydaje się to o tyle wartościowe, że – według wiedzy autorki – badania nad mło-
dzieńczymi przejawami pracoholizmu nie były jeszcze prowadzone. Ponadto w ni-
niejszym badaniu nie ograniczono się do ilościowych wskaźników pracoholizmu. 

W myśl teorii przywiązania można przytoczyć, za C. Hazan i P. R. Shaverem 
(1990), w zależności od przejawianego przez podmiot stylu przywiązania, odmienne 
charakterystyki zaangażowania w aktywność zawodową lub szkolną. Zdaniem tych 
autorów, te osoby, których relacja z opiekunem oparta była na poczuciu bezpieczeń-
stwa zazwyczaj nie przejawiają patologii w sposobie zaangażowania w aktywność 
zawodową. Pozostałe typy – unikający i lękowo-ambiwalentny – częściej wiążą się 
natomiast z zaburzonym stosunkiem do pracy. 

Osoby charakteryzujące się bezpiecznym stylem przywiązania czerpią z aktyw-
ności zawodowej dużo satysfakcji. Mają one niezaburzone relacje społeczne i umieją 
efektywnie zagospodarować wolny czas. Osoby takie, zdaniem C. Hazan i P. R. Shave-
ra, nie dopuszczają do sytuacji, w której praca interferowałaby z pozostałymi  sferami 
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życia jednostki czy znacząco je zakłócała. Osoby takie cechują się także pewnością 
siebie i rzadko odczuwają lęk przed niepowodzeniem. Ponadto nie traktują aktyw-
ności zawodowej jako środka umożliwiającego kompensację niesatysfakcjonujących 
relacji interpersonalnych czy też ucieczkę przed bliskością.

Osoby o lękowo-ambiwalentnym stylu przywiązania traktują pracę jako sposób za-
spokojenia potrzeby aprobaty społecznej i to stanowi podstawową motywację nadmier-
nego zaangażowania się w zajęcie. Znaczna część tych osób preferuje pracę grupową 
ze względu na możliwość pokazania się otoczeniu z jak najlepszej strony. Jednakże, 
jak stwierdzają C. Hazan i P. R. Shaver, towarzyszy temu zazwyczaj przekonanie o tym, 
że inni ich nie doceniają i nie rozumieją. Satysfakcja z podejmowanej aktywności jest 
w tym przypadku zazwyczaj bardzo niska. Pomimo dążenia do pracy w zespole, osoby te 
niechętnie delegują zadania, przekonane, że same najlepiej i najstaranniej je wykonają. 

Dla jednostek przywiązanych unikająco zaangażowanie w zajęcie stanowi „na-
rzędzie” ucieczki od zaangażowania w bliskie relacje interpersonalne. Osoby te bar-
dzo niechętnie podejmują aktywność o charakterze grupowym. W sytuacji, kiedy 
są zmuszone z kimś współpracować, doświadczają silnego lęku i dyskomfortu. Prze-
jawiają także niską satysfakcję z pracy/nauki. Towarzyszy temu bardzo silny przymus 
podejmowania i podtrzymywania aktywności. 

Z przytoczonych wyników badań C. Hazan i P. R. Shavera (1990) wynika, iż uza-
leżnienie od zajęcia zdecydowanie częściej charakteryzuje osoby o pozabezpiecznym 
(a więc lękowo-ambiwalentnym oraz unikającym) stylu przywiązania. W niniejszym 
badaniu postawiono dwie hipotezy. Zgodnie z hipotezą pierwszą, nasilenie zaangażo-
wania w naukę będzie większe u uczniów przywiązanych unikająco w porównaniu 
z uczniami przywiązanymi bezpiecznie. Druga hipoteza stanowiła, że nasilenie zaan-
gażowania w naukę będzie większe u uczniów przywiązanych lękowo-ambiwalent-
nie w porównaniu z uczniami przywiązanymi bezpiecznie.

Metoda

Osoby badane. W badaniu uczestniczyło 239 uczniów krakowskiego liceum ogól-
nokształcącego (187 kobiet oraz 52 mężczyzn). Zbadano dwie klasy pierwsze, dwie 
drugie oraz cztery klasy trzecie. Średnia wieku wyniosła 18,82 (odchylenie standar-
dowe = 1,55). Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. 

Materiały. W badaniu zastosowano pomiar stylu przywiązania opracowany 
przez C. Hazan i P. R. Shavera (1987). Polega on na tym, że osoba badana czyta 
trzy kilkuzdaniowe opisy samopoczucia w relacjach interpersonalnych oraz zazna-
cza, który z nich najbardziej oddaje jej odczucia i najbardziej adekwatnie opisuje jej 
osobę. W celu zmierzenia tendencji pracoholicznych zastosowano 25-itemowy kwe-
stionariusz WART B. E. Robinsona i B. Philipsa (1995) w polskiej adaptacji L. Mie-
ścickiej (2003). We wszystkich sześciu pytaniach, w których padało sformułowanie 
„praca”, określenie to zastępowano sformułowaniem „nauka”, np. „Trudno jest mi 
się odprężyć, kiedy nie pracuję” zamieniono na „Trudno jest mi się odprężyć, kiedy 
się nie uczę” albo „Poświęcam więcej czasu na pracę niż na spotkania z przyjaciółmi, 
zainteresowania czy też inne formy spędzania czasu wolnego” zamieniono na „Po-
święcam więcej czasu na naukę niż na spotkania z przyjaciółmi, zainteresowania czy 
też inne formy spędzania czasu wolnego”.
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Procedura. Badanie zostało przeprowadzone na godzinach wychowawczych po-
szczególnych klas. Uczniowie byli proszeni o anonimowe wypełnienie kwestiona-
riuszy sprawdzających ich stosunek do nauki. Czas na ich wypełnienie nie był limi-
towany, uczniowie mogli pracować we własnym tempie. Całość badania zajmowała 
około 25 minut.

Wyniki. Obliczenia wykonano za pomocą programu Statistica 9.0. W pierwszej 
kolejności sprawdzono, jak rozłożyła się częstość występowania poszczególnych sty-
lów przywiązania. Okazało się, że najwięcej uczniów charakteryzowało się bezpiecz-
nym stylem przywiązania (110 osób; 46%), mniej (85 osób; 35,5%) – stylem unika-
jącym, najmniej natomiast uczniów przejawiało lękowo-ambiwalentny styl przywią-
zania (44 osoby; 18,5%). 

Następnie obliczono statystyki opisowe dla nasilenia zaangażowania w naukę 
w zależności od poszczególnych stylów przywiązania. Ich wyniki zaprezentowano 
w tabeli 1. Aby lepiej zilustrować te podstawowe dane, przygotowano rys. 1.

Tabela 1. Statystyki opisowe nasilenia zaangażowania w naukę, 
z uwzględnieniem stylu przywiązania

Styl przywiązania Średnia
Odchylenie 

standardowe
95% przedział ufności dla średniej

Dolna granica Górna granica
Unikający 58,53 10,38 56,29 60,77
Lękowo-ambiwalentny 55,41 10,84 52,11 58,70
Bezpieczny 53,32 8,84 51,65 54,99
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Rys. 1. Średnie nasilenie zaangażowania w naukę w zależności od stylu przywiązania

Najwyższe wyniki w skali nasilenia zaangażowania w naukę mieli uczniowie od-
znaczający się unikającym stylem przywiązania, niższe – uczniowie o stylu lękowo-
-ambiwalentnym, a najniższe – bezpiecznym. Analizy tych różnic, przeprowadzone 
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za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) przyniosły wyniki istotne 
statystycznie (F(2,236) = 6,80; p = 0,001; η2 = 0,05). W celu weryfi kacji postawio-
nych hipotez i porównania nasilenia pracoholizmu pomiędzy poszczególnymi sty-
lami przywiązania wykonano szereg porównań zaplanowanych. Ich rezultaty wy-
kazały, że osoby charakteryzujące się unikającym stylem przywiązania były istotnie 
statystycznie bardziej zaangażowane w naukę niż osoby przywiązane bezpiecznie 
(F(1,236) = 13,58; p < 0,001; η2 = 0,05). Różnica pomiędzy osobami przywiązanymi 
unikająco oraz lękowo-ambiwalentnie znalazła się na granicy zakładanego poziomu 
istotności statystycznej (F(1,236) = 2,94; p = 0,087; η2 = 0,01). Nie odnotowano 
istotnych statystycznie różnic pomiędzy osobami charakteryzującymi się stylem lę-
kowo-ambiwalentnym oraz bezpiecznym (F(1,236) = 1,43; p = 0,232; η2 < 0,01).

Dyskusja wyników

W badaniu potwierdzono hipotezę, że większe nasilenie zaangażowania w naukę 
cechuje osoby przywiązane w sposób unikający niż bezpieczny. Nie potwierdzono 
natomiast hipotezy, że większe zaangażowanie w naukę będzie też cechowało osoby 
przywiązane w stylu lękowo-ambiwalentnym niż w stylu bezpiecznym. Kierunek 
zależności był wprawdzie zgodny z oczekiwanym, ale różnica nie osiągnęła poziomu 
istotności statystycznej.

Zastanawiają przyczyny niepotwierdzenia hipotezy drugiej związanej z oczeki-
waniem większego zaangażowania w naukę także wśród osób, które wykształciły 
lękowo-ambiwalentny styl przywiązania w porównaniu z osobami przywiązanymi 
bezpiecznie. Możliwym wyjaśnieniem, dlaczego potwierdziła się wyłącznie hipoteza 
pierwsza, związana z oczekiwaniem intensywnego zaangażowania w naukę w przy-
padku osób przywiązanych unikająco, może być charakterystyka tych osób. Zdaniem 
C. Hazan i P. R. Shavera (1990) osoby o unikającym stylu przywiązania stanowią 
„prototypowy” przykład „typowego” pracoholika. Cechują się bowiem silnym we-
wnętrznym przymusem pracy/nauki, bardzo wysokim zaangażowaniem w aktyw-
ność oraz bardzo niską satysfakcją z wykonywania tej aktywności (por. Spence i Rob-
bins, 1992). Nie powinien więc zaskakiwać fakt, że w grupie tej odnotowano silne 
zaangażowanie w naukę. 

Jednostki charakteryzujące się lękowo-ambiwalentnym stylem przywiązania 
są natomiast znacznie mniej, niż osoby przywiązane unikająco, podobne do „typo-
wego” pracoholika. Możliwe, że pewne cechy mniej charakterystyczne dla objawów 
pracoholizmu (takie, jak np. dążenie do współpracy w grupie) przejawiane przez 
osoby przywiązane lękowo-ambiwalentnie przyczyniły się do niepotwierdzenia hi-
potezy drugiej. 

Osoby przywiązane w stylu lękowo-ambiwalentnym stanowiły także zdecydowa-
nie najmniejszą pod względem liczebności grupę. Wyniki wcześniejszych badań nad 
stylami przywiązania u dzieci (Ainsworth i in., 1978) wskazują na to, że w populacji 
zwykle około 60% osób charakteryzuje się bezpiecznym stylem przywiązania, po-
zostałe 40% natomiast – stylem pozabezpiecznym, przy czym osób przywiązanych 
unikająco jest więcej niż tych o stylu lękowo-ambiwalentnym. Taki wzorzec odno-
towano także w niniejszym badaniu, chociaż osób bezpiecznie przywiązanych było 
zaledwie 46% (jednak wciąż stanowią one najliczniejszą grupę).
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W świetle wyników niniejszego badania wydaje się, że należy zwrócić uwagę 
na możliwe przyczyny nadmiernego zaangażowania ucznia w aktywność szkolną. 
Jest to znaczący problem, gdyż – jak już sygnalizowano w części wprowadzającej – 
silne zaangażowanie w naukę jest przez otoczenie pozytywnie odbierane i systema-
tycznie wzmacniane. Uczeń, który poświęca dużo czasu na naukę, jest chwalony 
przez nauczycieli i najczęściej nagradzany przez rodziców, co rzecz jasna jest słuszne. 
Nonsensem byłoby o każdym uczniu, któremu zależy na dobrych notach, myśleć 
w kategoriach potencjalnej patologii. Problem może się pojawić, jeśli zaangażowa-
nie w naukę staje się nadmierne, nabywa charakteru ucieczki przed problemami, 
a wysokie stopnie w szkole stają się nadrzędnym czy wręcz jedynym wyznacznikiem 
poczucia własnej wartości ucznia. Podobnie jak to wykazywano na aktywności za-
wodowej osób dorosłych (Hazan i Shaver, 1990), tak również nadmierne ukierunko-
wanie na naukę u młodzieży może stanowić możliwość kompensowania niesatys-
fakcjonujących relacji z opiekunami, czy nieumiejętności ich wypracowania w gru-
pie rówieśniczej. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacjach, kiedy uczeń ma trudności 
z zagospodarowaniem czasu wolnego. W przeciwieństwie do uczniów czekających 
na relaks i rozrywkę, czas wolny ucznia uzależnionego od nauki stanowi źródło lęku, 
który może być zredukowany jedynie poprzez kontynuowanie aktywności szkolnej.

Niepokojący sygnał dla nauczyciela powinna też stanowić dysproporcja pomiędzy 
dużą ilością czasu, jaki uczeń poświęca na naukę, a jakością nauki, czyli np. ocenami 
ucznia. Warto pamiętać o obniżonej wydajności osób nadmiernie zaangażowanych 
w zajęcie (np. Vodanovich i Piotrowski, 2006). Jeżeli uczeń nie ma zdiagnozowanych 
żadnych dysfunkcji w zakresie zdolności szkolnych, niepokoić powinna niska efek-
tywność nauki w stosunku do czasu, jaki uczeń na naukę poświęcił. 

Należy także zaznaczyć, że w przypadku osób uzależnionych od zajęcia częstą 
sytuacją jest nieumiejętność fi nalizowania zadań, dyktowana skrajnie nasiloną su-
miennością i perfekcjonizmem (np. Killinger, 2007). Uczeń taki, uczący się na przy-
kład do sprawdzianu lub piszący wypracowanie, jest stale przekonany, że nie dość 
dobrze się nauczył (nawet, jeśli opanował i powtórzył już cały wymagany materiał) 
albo powinien coś jeszcze napisać, aby udoskonalić wypracowanie. Sytuacja taka 
powoduje czasem, paradoksalnie, iż sumienny i starający się wypaść jak najlepiej 
uczeń, nie zdąża na czas z wywiązaniem się z postawionego zadania.

Opisane sytuacje wysokiej inwestycji czasowej w naukę, w połączeniu z duży-
mi aspiracjami czy ambicją ucznia w konfrontacji z niezadowalającą efektywnością 
i niską satysfakcją z nauki, mogą stanowić poważne źródło permanentnej frustracji 
i obniżania samooceny ucznia.

Podsumowując uzyskane rezultaty można stwierdzić, że nadmierne zaangażowa-
nie w naukę może cechować w szczególności uczniów o unikającym stylu przywiąza-
nia. Z kolei „zabezpieczeniem” przed rozwinięciem się tego typu pracoholizmu może 
być bezpieczny styl przywiązania.

Przypisy

1 Te informacje, które są podawane na temat nadmiernego zaangażowania w pracę dotyczą także 
nadmiernego zaangażowania w naukę.

2 Dane dotyczą populacji kanadyjskiej i amerykańskiej. Autorka niniejszego artykułu nie natrafi ła 
na dane tego rodzaju dotyczące Polski.
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3 Warto zwrócić uwagę, że w literaturze przedmiotu prezentowane są też inne typologie (np. Bar-
tholomew i Horowitz, 1991; Main i Solomon, 1986), jednak ta zaproponowana przez Ainsworth 
(1978) wydaje się najpopularniejsza.
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Zależności między stylem przywiązania 
a zaangażowaniem w naukę u młodzieży licealnej

Badanie miało na celu sprawdzenie zależności pomiędzy stylem przywiązania a zaangażowaniem 
w naukę u młodzieży licealnej. Streszczona została teoria przywiązania, zjawisko uzależnienia od za-
jęcia oraz związki poszczególnych stylów przywiązania z uzależnieniem od pracy i nauki, opisywane 
w literaturze przedmiotu. W badaniach własnych przebadano 239 uczniów liceum ogólnokształcą-
cego. Spodziewano się, że najsilniejszym zaangażowaniem w naukę będą charakteryzować się oso-
by przywiązane unikająco oraz osoby przywiązane lękowo-ambiwalentnie. Potwierdzono, że osoby 
przywiązane unikająco najsilniej angażowały się w naukę. Nie stwierdzono jednak różnic między 
osobami przywiązanymi bezpiecznie oraz lękowo-ambiwalentnie.

Słowa kluczowe: zaangażowanie w naukę, pracoholizm, przywiązanie, więź

The relationships between attachment style 
and engagement in learning among high-schoolers 

The main purpose of the study was to verify the relationship between attachment style and engage-
ment in learning among high-schoolers. The attachment theory was presented, as well as work-
aholism, and possible relationships between attachment and work engagement described in the 
literature. Two hundred thirty nine high school students took part in the presented study. It was 
expected that the strongest engagement in learning would occur among persons who were avoidant 
and resistant attached. The strongest engagement in learning was noted among avoidant attached 
persons. There were, however, no signifi cant differences between securely attached and resistant 
attached subjects. 

Key words: engagement in learning, workaholism, attachment. bond 


	RP 2012-1 55
	RP 2012-1 56
	RP 2012-1 57
	RP 2012-1 58
	RP 2012-1 59
	RP 2012-1 60
	RP 2012-1 61
	RP 2012-1 62
	RP 2012-1 63

