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Role psychologiczne w rodzinach alkoholowych  

w teorii i badaniach 

dr Andrzej Margasiński, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Humanistyczno-

Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 

W tekście przedstawiono prace nad stworzeniem narzędzia badawczego 

Kwestionariusza Ról Rodzinnych (KRR) służącego do pomiaru ról psycholo-

gicznych w rodzinach przyjmowanych przez młodych dorosłych. Za Wegscheider-

Cruse (2000) wyodrębniono role/skale badawcze Bohatera, Maskotki, Zagu-

bionego dziecka i Kozła ofiarnego. Na skutek licznych doniesień prowadzo-

nych w ramach nurtu resilience dodano także rolę/skalę Żelaznego dziecka, 

jako jednostki nieponoszącej wyraźnych szkód psychicznych mimo wzrastania  

w dysfunkcjonalnym otoczeniu. Weryfikacje psychometryczne wykazały 

wysokie wskaźniki rzetelności alfa Cronbacha, w zakresie analiz trafności 

teoretycznej konfirmacyjna analiza czynnikowa wykazała wystarczające 

dopasowanie testowanego modelu do danych z badanej próby polskiej. 

Badania przeprowadzono na ogólnej próbie 588 osób, w przedziale wieku  

17-35 lat pochodzących z rodzin alkoholowych i niealkoholowych. U badanych 

kobiet i mężczyzn z rodzin alkoholowych wystąpiła praktycznie każda rola na 

poziomie wyników wysokich, ale najwyższe średnie wyników wystąpiły 

w skali Kozła ofiarnego. Role Bohatera i Maskotki u kobiet a Zagubionego 

dziecka u mężczyzn traktowane zwykle jako specyficzne dla rodzin alkoho-

lowych nie okazały się takimi, brak różnic statystycznie istotnych w ich 

„obsadzaniu” z grupą młodych dorosłych pochodzących z rodzin niealkoho -

lowych pokazuje, że są to role, które mogą być podejmowane także w rodzinach 

zaliczanych do tzw. normalnych. Pomiędzy mężczyznami i kobietami 

wystąpiły różnice w skali Żelaznego dziecka, co wskazuje na preferowanie 

przez obydwie płcie różnych mechanizmów adaptacyjnych.  
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Uzależnienia czynnościowe. Mit czy prawda? 

dr hab. Grażyna Kwiatkowska, prof. UMCS, Katedra Psychologii Społecznej, Instytut 

Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Czasy, w których żyje współczesny człowiek, obfitują bogactwem 

możliwości. Można mieć wszystko i robić wszystko, mało jest nieosiągalnych 

przedmiotów czy działań, jakimi były pomarańcze czy podróże zagraniczne 

jeszcze kilka dziesiątek lat temu. Nie dziwi zatem dążenie współczesnego 

człowieka do spróbowania i korzystania ze wszystkiego. Ekstremalny sport, 

wyszukane potrawy, nowinki technologiczne, Internet, zabawa, zakupy – to 

wszystko zachęca, pociąga, absorbuje. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie 

fakt, że te czynności i przedmioty w obecnych czasach zyskały moc 

zupełnego „wciągania”, wręcz zatracania człowieka, który coraz częściej 

przestaje mieć nad nimi kontrolę. Dziś nie dziwi już pojęcie „nałogowego 

żarłoka” czy „zakupowicza”, a posługiwanie się terminem uzależnienia od 

pracy, telefonu komórkowego czy sportu stało się dość powszechne , czasem 

nawet waloryzowane (Taki człowiek dojdzie do czegoś!, Godny podziwu 

pasjonat). 

A przecież pojęcie „uzależnienie” zostało precyzyjnie zdefiniowane; oznacza 

zaburzenie spełniające określone kryteria (m.in. w międzynarodowych klasy-

fikacjach ICD-10 czy DSM-IV TR) i wiążące kontakt człowieka z określonego 

rodzaju substancją chemiczną.  

Okazuje się jednak, że zostało ono przyswojone także w odniesieniu do 

nadmiernego i nieprawidłowego kontaktu człowieka z różnymi działaniami/  

zachowaniami.  

Co o tym zadecydowało? Czy tylko prosta intuicja sugerująca bliskie 

podobieństwo tych dwóch rodzajów zjawisk, czy coś więcej? Czy jest to 

zabieg uprawniony? 
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EEG-Biofeedback w prewencji i redukcji negatywnych 

konsekwencji uzależnienia od pracy 

Aleksandra Buźniak, aleksandra.buzniak@gmail.com, Koło Badań Psychologicznych 

„Experior”, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański, 

https://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_psychologii 

Celem pracy był przegląd literatury w zakresie badań dotyczących spe-

cyfiki uzależnienia od pracy i działań w zakresie redukcji tego uzależnienia 

i jego negatywnych konsekwencji przy użyciu technologii EEG-Biofeedback. 

Szacowane koszty depresji związanej z nadmiernym stresem w pracy w krajach 

Unii Europejskiej według danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 

i Zdrowia w Pracy z 2014 roku to 617 miliardów Euro rocznie, co jest bliskie 

wartości PKB Polski. Mimo dynamicznego rozwoju badań nad uzależnieniem 

od pracy i licznych debat nad równowagą między pracą a czasem wolnym 

i rodziną, stres zawodowy oraz wypalenie nasila się, a nie maleje. W Polsce 

rozpowszechnienie uzależnienia od pracy jest 2-3 razy wyższe niż w krajach 

skandynawskich czy Szwajcarii i wynosi około 17%. Podobny odsetek 

pracowników deklaruje potrzebę pracy w celu redukcji napięcia i lęku. 

Uzależnienie od pracy jest również ściśle związane z niezdolnością do 

relaksacji. Dlatego istnieje olbrzymia potrzeba redukcji stresu zawodowego 

i wypalenia zawodowego, tj. zjawisk, które są silnie związane z uzależnieniem 

od pracy. Technologia EEG-Biofeedback ma wykazaną skuteczność w rozwoju 

umiejętności relaksowania się i zmniejszania stresu. Jak wykazują badania, 

szczególnie praca z rytmem alpha, najlepiej obserwowanym w płacie poty-

licznym przy zamkniętych oczach, przynosi korzyści w postaci pogłębiania 

stanu relaksacji. Podobne badania przeprowadzone były wśród osób 

uzależnionych od alkoholu i przynosiły efekty w postaci redukcji wyników 

w skali lęku. Przeprowadzony przegląd literatury nie wskazał jednak na 

żadne badania dotyczące zastosowania tej metody w uzależnieniu od pracy. 

Jako rezultat przeprowadzonego przeglądu, podjęte zostały badania 

pilotażowe, których przedmiotem jest zbadanie skuteczności treningu 
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relaksacji z użyciem technologii EEG-Biofeedback w redukcji objawów 

uzależnienia od pracy i jego konsekwencji, w szczególności nadmiernego 

stresu wśród pracowników. 
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Tożsamość narracyjna osoby uzależnionej od leków 

na przykładzie autobiografii Juliusza Strachoty 

„Relaks amerykański” 

Wioletta Głowa, Literaturoznawstwo, Instytut Filologii, Akademia Pomorska, 

www.apsl.edu.pl 

Zjawisko uzależnienia od różnego rodzaju używek jest coraz bardziej 

widoczne i wszechobecne. Nie tylko alkohol, nikotyna, narkotyki, ale również 

leki zaczynają odgrywać znaczącą rolę w tej problematyce. Różnica polega na 

tym, że o ile alkohol i nikotyna są ogólnie dostępne w sklepach i marketach, 

a narkotyki tylko na czarnym rynku, o tyle w posiadanie leków wchodzimy 

przede wszystkim w oparciu o kontakt z lekarzem, aptekarzem i za pośred-

nictwem firm farmaceutycznych. Wydawałoby się zatem, że w tym systemie 

jesteśmy w stanie uniknąć i kontrolować nadużywanie substancji psycho-

aktywnych. Niestety jest inaczej. W niniejszym opracowaniu została 

przedstawiona ta problematyka na przykładzie autobiografii Juliusza Strachoty 

„Relaks amerykański”. W oparciu o analizę tożsamości narracyjnej bohatera, 

który uzależnił się od Xanaxu, będzie można zaobserwować istotę tego 

problemu. Poza tym rozpoznanie tego zjawiska za pośrednictwem literatury 

umożliwia podjęcie określonych kroków zaradczych i terapeutycznych. Tego 

rodzaju lektura stanowi nie tylko źródło  wiedzy dla środowiska medycznego, 

ale jest również przydatna w terapii z książką. Jak już  zostało to 

udowodnione, ta forma pracy z podopiecznym umożliwia realizację celów 

rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych. 

W swojej analizie tożsamości narracyjnej wykazałam jak niniejsza lektura 

może wpływać na zwiększenie świadomości czym jest lekomania i jak można 

z jej udziałem prowadzić oddziaływania terapeutyczne.  
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Wpływ deprywacji kontroli na skłonność do myślenia 

magicznego w sytuacji gier hazardowych 

Sylwia Wajs, sylwiawajs85@gmail.com, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, 

psych.uw.edu.pl 

Potrzeba kontroli stanowi istotną motywację ludzkich działań. Jej depry-

wacja może wpływać na wiele aspektów funkcjonowania jednostki. Dotych-

czasowe badania sugerują, iż jednym z nich może być zwiększona skłonność 

do magicznego myślenia, polegającego na błędnej atrybucji związków 

przyczynowych w wyjaśnianiu różnych codziennych zjawisk. Celem niniej-

szego badania było sprawdzenie czy w warunku deprywacji kontroli ludzie 

będą częściej skłonni przypisywać sobie wpływ na obiektywnie niekontro-

lowalne zdarzenie jakim jest losowanie. Może to pomóc zrozumieć zachowania 

osób uzależnionych od gier hazardowych i wpłynąć na techniki ich terapii. 

W pierwszej fazie eksperymentu proszono badanych o przypomnienie sobie 

pozytywnego wydarzenia ze swojego życia, na które mieli wpływ (grupa 

kontrolna) lub byli jego pozbawieni (grupa z deprywacją kontroli). Następnie 

wszystkim osobom badanym podawano instrukcje do wizualizacji pomyślnego  

wyniku losowania. W instrukcji wyobrażenia zawarto elementy relaksacji, 

afirmacji i sugestii. W kolejnym kroku przechodzono do losowania w rzeczy -

wistości, przy czym eksperymentator w sposób niewidoczny dla osób badanych 

podmieniał zapałki, a tym samym wynik losowania był z góry przes ądzony. 

Na koniec badanych proszono o ocenę tego, na ile sugerowane im 

wyobrażenia mogły mieć wpływ na faktyczny wynik losowania. Zgodnie 

z przewidywaniami, deprywacja kontroli okazała się nasilać skłonność do 

przypisywania sobie wpływu na niekontrolowalne zdarzenie. Wskazuje to na 

fakt, iż utrata poczucia sprawstwa prowadzić może do irracjonalnych działań 

lub przekonań, pozwalających na odzyskanie iluzorycznego poczucia 

kontroli. 



III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zjawisko uzależnień –  

profilaktyka, diagnostyka i terapia”, 20 maja 2022 r., Wystąpienia Uczestników  

 

19 

Zjawisko uzależnień od multimediów  

oraz inne cyberzagrożenia w percepcji uczniów,  

rodziców i nauczycieli szkoły podstawowej 

Magdalena Słowik, slowik.magdalena@tlen.pl Wydział Nauk Społecznych, Uniwer-

sytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Bębas i Jędrzejko wśród głównych zagrożeń cyberprzestrzeni wymieniają: 

uzależnienie od Internetu (cyberzaburzenia), kontakty z przedstawicielami 

niebezpiecznych (destrukcyjnych) grup społecznych, uwodzenie dzieci on-line (child 

grooming), cyberpedofilię, cyberpornografię, cyberprostytucję dziecięcą, cyberseks , 

kontakty z niebezpiecznymi treściami i materiałami mogącymi mieć szkodliwy 

wpływ na rozwój i psychikę dziecka, utratę prywatności, niewłaściwe udostęp-

nianie informacji, przesyłanie własnych zdjęć, których treść może zostać wyko-

rzystana przeciwko internaucie, seksting, cyber-przestępczość, agresję elektro-

niczną. U podstaw wielu cyberzagrożeń leżą uzależnienia behawioralne. 

Wielu specjalistów uważa, że nie ma wyraźnych różnic pomiędzy uzależ-

nieniem od substancji psychoaktywnych a uzależnieniem od czynności. 

Różnica polega na tym, że w przypadku uzależnień od różnego rodzaju 

substancji osoby uzależnione poszukują kontaktu z tą substancją, drugi zaś 

rodzaj uzależnienia wiąże się z możliwością (czy też, jak miało to miejsce 

w trakcie pandemii – przymusem) wykonywania określonych czynności. 

Uzależnienia od czynności (czyli behawioralne) są to wszelkiego rodzaju 

nałogowo powtarzane czynności, w które nie są zaangażowane substancje 

psychoaktywne. Należą do nich zachowania lub działania, które są społecznie 

akceptowane, takie jak jedzenie, granie w gry hazardowe, robienie zakupów, 

korzystanie z Internetu, oglądanie telewizji, dbanie o swój wygląd, 

zaspokajanie potrzeb seksualnych, używanie komórki, praca itp. Zachowania 

te stają się zagrażające i mogą przejść w uzależnienia wówczas, gdy tracimy 

kontrolę nad daną czynnością. Odczuwamy wówczas przymus – czyli silne 

pragnienie wykonywania danej czynności, mimo jej negatywnego wpływu na 

nasze funkcjonowanie. Kiedy natomiast nie możemy jej wykonywać, 
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doznajemy różnych dolegliwości, np. rozdrażnienia, złości, niepokoju 

[Uzależnienia behawioralne].  

Niniejsza praca miała na celu ukazanie zagrożeń związanych z niewła-

ściwym i niekompetentnym kontaktem z cyfrową przestrzenią, powstających 

uzależnień oraz i ich symptomów i objawów.  

Na podstawie zebranych danych podjęto próbę zrekonstruowania i analizy 

codziennych sposobów korzystania z nowych mediów oraz postaw użytkow-

ników, ich umiejętności i wiedzy co do kompetentnego korzystania z dobro-

dziejstw cyberprzestrzeni a także ukazanie cyberzagrożeń oraz zjawiska 

uzależnień behawioralnych w percepcji respondentów w związku z pandemią 

COVID-19. Badaniami objęto dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej 

w dużym mieście wojewódzkim, ich rodziców oraz nauczycieli.  
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Zmiany w klasyfikacji leczenia uzależnień – IDC-11 

Justyna Śniadach, sniadach.justyna@gmail.com, Szpital Ogólny w Kolnie 

Sylwia Szymkowiak, szymkowiaksylwia@gmail.com, Centrum Medyczne HCP Poznań 

Przemysław Osip, osip1976@gmail.com, Centrum Medyczne HCP Poznań 

Napoleon Waszkiwicz, napwas@gmail.com, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

ICD, jest to Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób.  Od 1 stycznia 2022 roku 

zaczęła obowiązywać edycja jedenasta, IDC-11.  

Przez lata terapeuci uzależnień przyzwyczaili się do używania oznaczeń 

typu F, a w klasyfikacji IDC-11 z nich zrezygnowano. W zamian występuje 

oznaczenie 6C4 przy uzależnieniach od substancji i 6C5 przy uzależnieniach 

od zachowań. Nie można już diagnozować  F 10.2 – Zespół uzależnienia (od 

alkoholu). W zamian należy użyć kodu 6C40.2 – Uzależnienie od alkoholu.  

W IDC-11 diagnoza nozologiczna uzależnienia od alkoholu opiera się na 

występowaniu dwóch lub więcej objawów spośród trzech:  

• upośledzona kontrola nad używaniem substancji; 

• rosnący priorytet używania substancji;  

• cechy fizjologiczne. 

W celu diagnozy uzależnienia od alkoholu, cechy zwykle są widoczne 

przez okres 12 miesięcy. Diagnoza może być również postawiona, jeżeli 

alkohol jest używany w sposób ciągły (codziennie lub prawie codziennie) 

przez co najmniej 3 miesiące.  

Bardzo ważne jest to, że dodano nową kategorię 6C40.0 oznaczającą 

pojedynczy epizod szkodliwego używania substancji, w przypadku których 

używanie substancji spowodowało szkody dla zdrowia przy braku cech 

diagnostycznych uzależnienia od substancji.  

To czego nie było w IDC-10 a znajduje się w ICD-11 to nowa, nadrzędna 

grupa zaburzeń zatytułowana: „Zaburzenia wynikające z używania substancji 

i zachowań uzależniających”. Zaburzenia te dotyczą używania substancji 

psychoaktywnych lub pewnych powtarzających się zachowań (hazard i gry), 

które mają potencjał uzależniający.  
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W ICD-11 rozszeżona została grupa substancji i grup substancji. Teraz 

liczy 14, w porównaniu z 9 w ICD-10. Ponadto przewidziano diagnozowanie 

zaburzeń spowodowanych innymi określonymi substancjami psychoaktywnymi, 

o kodzie 6C4G oraz zaburzeń spowodowanych substancjami niepsycho -

aktywnymi, o kodzie 6C4H.  

Te i inne ważne zmiany zostały omówione w tej prezentacji.  
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W dniu 20 maja 2022 roku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
“Zjawisko uzależnień – profilaktyka, diagnostyka i terapia”. Konferencję zrealizowano 
online na platformie internetowej ClickMeeting. Organizatorem Wydarzenia była 
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

W Konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi, doktoranci i studenci 
reprezentujący różne ośrodki naukowe z Polski m.in. Uniwersytet Gdański, 
Akademię Pomorską w Słupsku czy Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencję swoją obecnością zaszczycili Goście 
Honorowi: dr Andrzej Margasiński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Długosza w Częstochowie) oraz dr hab. Grażyna Kwiatkowska, prof. 
UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Uczestnicy przedstawiający 
swoje wystąpienia skupili się m.in. na uzależnieniach od pracy, leków czy alkoholu. 
Konferencja przyczyniła się do nawiązania nowych kontaktów, aktualizacji wiedzy 
oraz promocji nauki.


