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Elżbieta Januszewska1 

Poczucie winy i doświadczanie wstydu  

a ocena własnego ciała we wczesnej dorosłości 

Poczucie winy, żal, uraza,  

rozgoryczenie, smutek, 

pretensja i wszelkie inne rodzaje pamiętliwości  

spowodowane są nadmiarem przeszłości oraz  

niedostateczną obecnością w teraźniejszej chwili. 

Eckhart Tolle 

Poczucie winy i wstydu  

to najlepsza motywacja do znalezienia sposobu  

na poradzenie sobie z jakimś problemem. 

Trudi Canavan 

1. Wstęp 

Intensywny styl życia młodych ludzi sprzyja kształtowaniu się trendu perfekcyjnego 

funkcjonowania, czyli takiego kreowania siebie w rzeczywistości i w mediach, które 

świadczyłyby o tym, że wygląd jednostki nieustannie jest pielęgnowany, natomiast styl 

konkretnej osoby przedstawiany jest jako pasmo sukcesów. Obserwacja tego rodzaju 

tendencji oraz refleksja nad nimi powoduje powstanie pytania: dlaczego nie dyskutuje 

się na temat przykrych emocji doświadczanych przez młodego człowieka, takich jak: 

poczucie winy, doświadczanie wstydu, smutku lub żalu. Koncepcja poczucia wstydu 

i winy zakłada pojawienie się wstydu dopiero po zaistnieniu funkcji i struktur poznaw-

czych, np. samoświadomości [1]. Badacze określają wstyd jako silną emocję, która wiąże 

się z pojęciem „ja”. Jeśli człowiek znajdzie się w sytuacji, w której poczuje się zawsty-

dzony, wtedy oceni całościowo i negatywnie swoje „ja”. Poczucie winy natomiast 

kształtuje się w odmienny sposób – odczuwając winę, jednostka ocenia negatywnie to, 

w jaki sposób się zachowała – ocenia więc zachowanie, nie własne „ja”. Koncepcja oceny 

ciała według S.L. Franzoi i S.A. Shields [2] wyjaśnia, że kobiety i mężczyźni, oceniając 

swoje ciało, skupiają się na odrębnych aspektach. Badacze uważają, że ocena własnego 

ciała u kobiet opiera się na ewaluacji następujących wskaźników: atrakcyjności, kontroli 

wagi oraz kondycji fizycznej. Mężczyźni zaś, gdy dokonują oceny własnego ciała, 

zwracają uwagę na własną atrakcyjność fizyczną i siłę ciała, a także podobnie jak 

kobiety na kondycję fizyczną.  

B.L. Fredrickson oraz T.A. Roberts [3] zaproponowały teorię samoobiektywizacji. 

Jest to rodzaj samoświadomości, która stale monitoruje swój wygląd. Według A. Slater, 

K. Tiggemann i współ. [4] nieustanna koncentracja na tym, jak się prezentuje wygląd, 

powoduje negatywne odbieranie sygnałów, które pochodzą z wnętrza organizmu. 

 
1 eljan@kul.pl, doktor nauk humanistycznych, Katedra Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
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Oznacza to, że jednostka narażona jest na doświadczenie lęku oraz wstydu, ponieważ 

zauważa, że jej własny wygląd, a kulturowo aprobowany ideał są zróżnicowane. Świa-

domość tej rozbieżności umożliwia rozumienie zachowań kobiet, które uczą się patrzeć 

na swoje ciało jako aspekt siebie, który trzeba stale obserwować i kontrolować. Nad-

mierne monitorowanie swojego ciała może prowadzić do depresji, anoreksji, bulimii lub 

innych zaburzeń funkcjonowania społecznego [por. 5]. 

We współczesnych czasach obserwuje się kultywowanie idealnie szczuplej sylwetki 

ciała u kobiet, natomiast u mężczyzn postać kreowana jest ze względu na muskulaturę. 

W internecie, prasie, telewizji dominują postaci smukłe i doskonałymi proporcjami 

ciała. Dowodzi to tego, że mass media w ciągu lat na tyle wzmocniły swoją pozycję, że 

obecnie można mówić o tym, że są nośnikiem socjokulturowego ideału szczupłości. 

Prowadzi to do zwiększenia stopnia niezadowolenia z własnego ciała, a ponadto przy-

czynia się do problemów i zaburzeń odżywiania. Męski ideał piękna również jest zaobser-

wowany w reklamach, filmach oraz czasopismach. Standardy idealnego męskiego ciała 

muszą zawierać muskularność, dobrze rozwinięte górne części ciała, a także wąskie 

biodra [6]. Napływające bodźce ze wszystkich mediów tworzą, szczególnie w młodych 

ludziach, pewnego rodzaju niechęć do bycia gorszym. Dochodzi do porównywania się 

z tym, co obserwuje osoba w środkach masowego przekazu. Szczupłość i atrakcyjność 

są elementami przekazu kulturowego i kojarzone są z dobrą pozycją społeczną i zado-

woleniem. Brak idealnego wyglądu powoduje wzrost niepewności, poczucie winy 

i doświadczanie wstydu za nieumiejętność kreowania swojego wyglądu [7]. 

Celem artykułu jest charakterystyka doświadczania poczucia winy i wstydu w per-

cepcji własnego ciała u osób znajdujących się w okresie wczesnej dorosłości. 

2. Zadania rozwojowe w okresie wczesnej dorosłości 

Na gruncie psychologii powstał schemat, obejmujący szczególnie ważne zadania, 

z jakimi musi zmierzyć się osoba w danym wieku – są one określane jako zadania 

rozwojowe. W odniesieniu do okresu wczesnej dorosłości należy stwierdzić, że można 

wiązać ją z dokładnie sprecyzowanymi momentami życiowymi, takimi jak osiągnięcie 

pełnoletności, uzyskanie niezależności finansowej czy zawarcie małżeństwa. Okazuje 

się, że nie są to wystarczające kryteria zadań rozwojowych, ponieważ niektórzy 

w ogólne nie zawierają związku małżeńskiego lub robią to w późniejszym okresie życia. 

Etap życia określany dorosłością to czas, w którym człowiek wkracza po gwałtownych 

zmianach rozwojowych prowadzących do dojrzałości biologicznej i społecznej. Osoba 

dorosła ma zdolność do prokreacji, wychowania dzieci, ale także w sposób odpowiedzialny 

podejmuje nowe role społeczne związane z zakładaniem własnej rodziny i rozwija 

aktywność zawodową. Najważniejsze jest jednak to, że osoba dorosła potrafi w sposób 

autonomiczny, niezależny od innych osób kierować własnym życiem [8]. 

Systematykę i znaczenie zadań rozwojowych znacząco poszerzył R. Havighurst [za: 

9]. Jego zdaniem każdy okres życia posiada osobne zadania rozwojowe – ich pozytywne 

przejście daje jednostce poczucie zadowolenia i sprawstwa, natomiast niepowodzenie 

w rozwiązaniu zadania rozwojowego prowadzi do trudności w kolejnych zadaniach 

i daje poczucie niezadowolenia z siebie. Warto zauważyć, że jako przyczyny zadań roz-

wojowych uznaje się dojrzewanie fizyczne, naciski kulturowe oraz indywidualne aspi-

racje i wartości osoby. Według R. Havighursta [za: 9] stadium wczesnej dorosłości musi 

poradzić sobie z następującymi zadaniami rozwojowymi: wybór małżonka, uczenie się 
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współżycia z nim, założenie własnej rodziny, wychowanie dzieci, prowadzenie domu, 

rozpoczynanie pracy zawodowej, pojęcie obowiązków obywatelskich i znalezienie 

pokrewnej grupy społecznej. Wypełnianie poszczególnych zadań może być uzależnione 

od nacisku społeczeństwa, norm, które ono ustaliło. Ten „zegar społeczny” pozwala na 

ocenę tempa rozwoju poszczególnych członków społeczeństwa [10]. 

Odmienne spojrzenie na etap wczesnej dorosłości podaje E.H. Eriksona [11]. Jest on 

autorem ośmiu faz rozwojowych ego, który stanowią stadialny opis biegu życia czło-

wieka. Aby przejść z jednej fazy do drugiej, należy przezwyciężyć kryzys, który wymaga 

od jednostki zmiany sposobu funkcjonowania. Fazę wczesnej dorosłości, obejmującej 

według E.H. Eriksona i J.M. Erikson [12] lata od 20. do 35. roku życia, można określić 

jako szóste stadium rozwojowe, Jednostka staje przed dylematem między intymnością 

a izolacją. Intymność nierzadko budzi w jednostce lęk przed utratą własnego „ja” 

w związku. Natomiast głównym celem osoby we wczesnej dorosłości jest zdolność do 

osiągnięcia intymnych relacji z bliską osobą oraz umiejętność podjęcia odpowiedzial-

ności za nią. Osiągając ten etap rozwoju, jednostka posiada względnie zintegrowaną 

osobowość i ukształtowane poczucie własnej tożsamości. Cnotą, która pojawia się przy 

prawidłowym rozwiązaniu tego kryzysu, jest miłość. Zdaniem E.H. Eriksona i J.M. 

Erikson [12] zdolność do miłości ujawnia się najczęściej w związkach małżeńskich i to 

właśnie etap wczesnej dorosłości jest okresem, który najbardziej sprzyja zakładaniu 

rodziny. Osoby będące w relacji, w której wykształcona jest cnota miłości, będą dążyć 

do brania odpowiedzialności za siebie, a także do tworzenia wspólnoty i utrzymywania 

wierności. Nieumiejętność wyśrodkowania poczucia intymności i poczucia izolacji może 

prowadzić do unikania przez jednostkę przebywania z innymi ludźmi oraz niechęci do 

nawiązywania bliższych kontaktów z nimi. Jednostka staje przed trudnym wyborem – 

prowadzić życie samotne, czy też życie w rodzinie. Rozwiązanie tego dylematu będzie 

miało znaczenie dla przyszłych relacji z drugim człowiekiem i umiejętności do przeży-

wania bliskości zarówno fizycznej, jak i psychicznej. 

Kolejną propozycję rozumienia wczesnej dorosłości przedstawił D. Levinson [13], 

który jest autorem teorii „pór roku”. Zakłada ona, że życie człowieka obejmuje cztery 

główne okresy. Są nimi: dzieciństwo i adolescencja, wczesna dorosłość (od 22.-39. r.ż.), 

następnie średnia dorosłość (od 40.-65. r.ż.), a na końcu późna dorosłość, do której zali-

czane są osoby powyżej 65. roku życia. Levinson w swojej koncepcji uwzględnił także 

okresy przejściowe. Wczesna dorosłość posiada takie etapy, jak: okres przejścia do 

wczesnej dorosłości (od 17.-22. r.ż.), fazę nowicjatu (od 22.-28. r.ż.), fazę pośrednią (od 

28.-33. r.ż.), fazę kulminacji (od 33.-40. r.ż.) oraz okres przejścia od średniej dorosłości 

(od 40.-45. r.ż.). Młody człowiek staje przed wieloma trudnościami w rozpoczynającej 

się dla niego dorosłości. Dąży do uniezależnienia się od rodziców, a także tworzy kon-

cepcję własnej przyszłości na podstawie posiadanych doświadczeń i systemu wartości. 

Faza nowicjatu ukierunkowuje młodą osobę na realizację własnych planów i marzeń. 

W tym czasie człowiek mierzy się z oczekiwaniami grupy społecznej, a także presją ze 

strony najbliższych. Jest to również czas, w którym jednostka eksperymentuje z wyborem 

wykonywanego zawodu, chcąc pogodzić z jednej strony zarobki, a z drugiej zadowolenie 

z pracy. W fazie pośredniej zwraca się uwagę młodego dorosłego na przeformułowanie 

wcześniejszych planów i marzeń na bardziej realistyczne. Człowiek systematycznie 

dąży do wybrania partnera życiowego, odpowiedniej pracy czy też przyjęcia stylu życia, 

który odpowiadałby jego potrzebom. Z jednej strony w swoich planach jest coraz bardziej 



 

Elżbieta Januszewska 
 

10 

 

samodzielny i niezależny, a z drugiej strony, aby cele młodego dorosłego miały szansę 

realizacji, muszą być konfrontowane z wymaganiami otoczenia. Faza kulminacji pozwala 

młodej osobie na określenie własnego miejsca w społeczeństwie zarówno w sferze oso-

bistej, jak i zawodowej. 

Okres wczesnej dorosłości wnosi nowe, dojrzalsze sposoby poznawania siebie i świata. 

Młody człowiek jest elastyczny, dynamiczny, mobilny i szybko się przystosowuje, co 

stanowi dla niego duże ułatwienie w trakcie poszukiwania zawodu, którym mógłby zająć 

się przez całe jego życie. Nowe role społeczne, które nabywa młody dorosły, mogą być 

dla niego źródłem konfliktu, na przykład próbując pogodzić karierę zawodową z obo-

wiązkami rodzinnymi. Jednak dzięki korzystaniu ze wzorców kulturowych, wykorzy-

stywaniu wiedzy z własnego doświadczenia, a także poszerzeniu swojej autonomii 

młody dorosły potrafi przejść do kolejnego stadium rozwojowego [14]. 

Po dynamicznych zmianach zewnętrznych i wewnętrznych osoby w etapie adolescencji 

młody człowiek w okresie wczesnej dorosłości zbliża się do kresu dojrzewania. Wiadomo 

jednak, że w wieku 25-35 lat następuje największy przyrost masy ciała. Niekorzystne 

nawyki, które jednostka nabyła w okresie wczesnej dorosłości, jak np. palenie papierosów, 

nieracjonalne odżywianie się mogą prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem, 

które objawią się w późniejszym etapie życia poprzez nadciśnienie, podwyższony poziom 

cholesterolu, czy problemy kardiologiczne. D. Rosiński [14] określa wiek między 20. 

a 30. r.ż. jako szczyt rozwoju motorycznego oraz najlepszej sprawności zmysłów. Waż-

nym elementem charakteryzującym okres wczesnej dorosłości w sferze fizycznej jest 

również osiągnięcie dojrzałości rozrodczej. 

Ze względu na rozpoczęcie kariery zawodowej czy podjęcie nowych ról społecznych 

młody dorosły narażony jest na wiele sytuacji stresowych. W momencie, w którym osoba 

nie potrafi korzystać ze swoich zasobów lub posiada niekonstruktywne strategie radzenia 

sobie ze stresem, mogą pojawić się zmiany fizjologiczne, takie jak na przykład rytm 

pracy serca lub występowanie nadciśnienia tętniczego [15]. W rezultacie taki stan może 

doprowadzić do psychosomatycznego zaburzenia organizmu. Jeżeli zaś mowa o choro-

bach przewlekłych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba niedokrwienna 

serca czy cukrzyca typu drugiego to pojawiają się one bardzo rzadko przed 30. rokiem 

życia [16]. Wymienić można kilka konkretnych sytuacji, które w dużym stopniu przy-

czyniają się do powstania stresu. Są nimi: śmierć bliskiej osoby, rozwód lub separacja 

małżeńska, ale także sytuacje związane z pracą zawodową, założenie rodziny, jak 

i urodzenie pierwszego dziecka. Wyniki badań wskazują, że młody dorosły w większym 

natężeniu przeżywa zdarzenie stresowe niż osoby w wieku starszym [17]. 

Z biegiem lat naukowcy z zakresu psychologii i pedagogiki zaczęli wskazywać na 

różnice między myśleniem nastolatka a sposobem oceniania rzeczywistości przez osoby 

dorosłe Stwierdzono, że rozbieżność ta wynika z aspektów myślenia osób dorosłych, 

które wiąże się z zadaniami życia codziennego. Co więcej, problemy te mogą dotyczyć 

różnych sfer, na przykład społecznej, politycznej lub moralnej. Stadium, w którym 

dorosły staje przed problemami życia codziennego lub problemami hipotetycznymi, 

nazywane jest stadium myślenia postformalnego i jest kontynuacją myśli J. Piageta [za: 

18]. Zwraca się w nim uwagę na takie elementy, jak: metasystemowość, relatywizm oraz 

dialektyczność. Myślenie metasystemowe dotyczy umiejętności wyznaczania relacji między 

systemami i nadawania struktury nadrzędnej. O tym, że wiedza zależy od doświadczeń 

osobistych, mówi relatywizm. Jest on ważnym czynnikiem w relacjach z ludźmi, gdyż 
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pozwala uwzględniać punkty widzenia innych osób. Elementem wskazującym na trakto-

wanie rzeczywistości jako nieustannie zmiennej czy bogatej w sprzeczności jest dialek-

tyczność. Zdolność do myślenia postformlnego daje młodym osobom możliwość do 

szerszego spojrzenia na rzeczywistość oraz zwrócenie uwagi na odmienność poglądów 

czy wyznawanych wartości u innych ludzi [18]. 

Rozwój młodego dorosłego w społeczeństwie wiąże się ze zmianami w zakresie 

aktywności zawodowej, celach i planach na przyszłość. Rozwój osobowy jednostki jest 

w znacznym stopniu uwarunkowany kulturowo, co oznacza, że zachowania młodego 

dorosłego w dużej mierze są wyznaczone przez panujące normy i wzorce wytworzone 

przez otoczenie, w którym młody dorosły się wychowywał. E. Gurba [19] wskazuje, że 

jednym z głównych zasad wczesnej dorosłości jest złożenie rodziny. Stawia to przed 

jednostką wyzwanie podjęcia nowych ról społecznych – zostanie współmałżonkiem 

oraz rodzicem. Narodziny pierwszego dziecka są przełomowym momentem życia 

małżonków. Zmienia się rytm działania obu rodziców, ale interesujące jest to, że kobieta 

pod wpływem radykalnej zmiany, w której stała się matką, może odczuć zmianę w swojej 

tożsamości. Czuje się bardziej odpowiedzialna i dojrzalsza. Urodzenie pierwszego dziecka 

może być dla kobiety także powodem do zmiany w postrzeganiu własnej osoby. W obec-

nych czasach coraz częściej spotyka się równy podział obowiązków przy wychowywaniu 

dziecka. Jednak z powodu pracy zawodowej to zazwyczaj ojciec spędza z dzieckiem 

nieco mniej czasu. W okresie wczesnej dorosłości młody człowiek dąży do utworzenia 

własnej rodziny, z drugiej strony zaś chce się rozwijać i zdobywać sukcesy w pracy. 

Musi zatem odnaleźć równowagę między pracą zawodową dającą możliwość zarobku 

i kariery a spełnianiem się w roli współmałżonka i rodzica. Wydaje się więc, że rodzina 

i praca są wartościami, które dominują w życiu młodego dorosłego. Wczesna dorosłość 

jest okresem, w którym występuje zmiana myślenia o sobie, o świecie i o przyszłości. 

Jednostka staje przed koniecznością wypracowania optymalnej percepcji między tym, 

co sobie wymarzyła i zaplanowała, a tym, jak wygląda realny świat i on sam. Młody 

dorosły doświadcza siebie, jak i kogoś, kto jest w stanie unieść ciężar przeciwności losu 

i wziąć odpowiedzialność za to, jakie decyzje podejmuje. 

3. Pojęcie obrazu własnego ciała 

Termin „obraz ciała” został stworzony przez Paula Schildera w latach 30., który 

definiuje to pojęcie jako obraz własnego ciała, który wykształcamy w naszym umyśle, 

sposób, w jaki nasze ciało ukazuje się nam samym, tym samym podkreśla rolę czynni-

ków wewnętrznych, środowiskowych oraz czasowych. Głównym wątkiem w literaturze 

dotyczącym kwestii relacji ja-ciało jest subiektywne doświadczanie swojego ciała oraz 

wytwarzanie jego wewnętrznych umysłowych reprezentacji. Zwiększające się zaintere-

sowanie wśród badaczy oraz klinicystów tą tematyką spowodowane jest obserwowalnym 

wzrostem koncentracji na ciele wśród społeczeństw zachodnich. Dodatkowym aspektem 

przemawiającym za wagą tego zjawiska jest wpływ negatywnych konsekwencji zakłóceń 

w relacji ja-ciało na psychospołeczne zachowanie i tym samym zdrowie człowieka [20]. 

Zjawisko doświadczania własnego ciała jest nieodłącznym elementem kształtowania 

się tożsamości człowieka. Teorie osobowości poruszają znaczenie odbioru własnego 

ciała, samego siebie na rozwój motywacji oraz sfery emocjonalnej. Wśród poznawczo-

-behawioralnych teorii wyróżnić warto model rozwoju obrazu ciała T. Casha i T. Pruzin-

sky [za: 21]. W modelu tym wyróżniono dwie grupy czynników warunkujących 
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tworzenie własnej reprezentacji umysłowej ciała. W skład pierwszej grupy czynników 

zalicza się wszelkie doświadczenia i wydarzenia, które wydarzyły się w przeszłości i wpły-

nęły na ukształtowanie się określonego myślenia na temat własnego ciała. Podkreśla się 

tutaj ogromne znaczenie promowania koncentracji na wyglądzie przez nośniki kulturowe 

(w tym również media), doświadczenie nabywane w procesie socjalizacji wśród rówieś-

ników oraz rodziców, które przez komentarze dotyczące wyglądu pozwalają wytworzyć 

sobie pewien obraz własnego ciała oraz wpływają na procesy porównywania się do 

innych. Kolejnym czynnikiem istotnym w tej grupie jest fizyczność oraz indywidualne 

cechy osobowości, które uwzględniają samoocenę osoby, perfekcjonizm, samoświado-

mość oraz potrzebę aprobaty społecznej. Druga grupa czynników wpływająca na obraz 

ciała dotyczy obecnych wydarzeń oraz procesów i składa się z dialogów wewnętrznych, 

automatycznych myśli, które są konsekwencją zdarzenia aktywizującego jak na przy-

kład widok własnego odbicia w lustrze czy ważenia się. U osób, które mają zaburzony 

obraz własnego ciała, przybierają znamię zniekształceń tendencyjnych, czarnowidztwa 

oraz są oporne na zmianę. Kolejnymi czynnikami z drugiej grupy są wynikające z dialo-

gów emocje, pozytywne lub negatywne oraz strategie przystosowawcze. 

A. Brytek-Matera R. Rogoza oraz K. Czepczor-Bernat [22] wskazują, że scalając 

poszczególne teorie, można przyjąć, że obraz (albo wizerunek) ciała to umysłowa repre-

zentacja będąca zbiorem wrażeń, przekonań i uczuć na temat ciała, świadoma i nieświa-

doma, obejmująca subiektywne doświadczanie ciała, jego funkcji i możliwości. Zgodnie 

z tym można zauważyć, że obraz ciała jest złożonym zjawiskiem, który zawiera w sobie 

interpretacje bodźców wizualnych zewnętrznych, sygnały z wnętrza, jak również subiek-

tywne emocje dotyczące akceptacji swojego ciała. Istotnym aspektem w odbiorze włas-

nego ciała są również doświadczanie zdarzeń traumatycznych, przemocy bądź nadużyć 

seksualnych. Rozbieżność pomiędzy ja-realnym oraz ja-idealnym również może mieć 

wpływ na tworzenie obrazu ciała. Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, można 

wnioskować o istotności obrazu ciała w kształtowaniu się samooceny oraz ogólnej stabil-

ności psychicznej człowieka.  

Wizerunek ciała zależy od wielu czynników. T. Cash [za: 23] proponuje Poznawczo-

-Behawioralny Model Rozwoju Obrazu Ciała. Uważa, że wpływy historyczne i rozwojowe 

są przyczyną nieprawidłowego doświadczania ciała. Wpływy te rozumiane są jako przy-

swajanie wzorców kulturowych, w tym idealnego ciała kobiety i idealnego ciała mężczyzny. 

Wpływ na negatywne postrzeganie ciała mają doświadczenie, które nabywane są przez 

jednostkę w relacjach społecznych. Są to na przykład krytyka rówieśników, głównie 

w okresie adolescencji, ale też uwaga rodziców i rodziny odnośnie do wyglądu dziecka. 

Znaczenie ma również kształt i rozmiar ciała, aspekt osobowościowy oraz to jak osoba 

ocenia siebie, czy jest pewna siebie, na jakim poziomie działa jej samoświadomość. Młoda 

osoba eksperymentuje ze swoim wyglądem, często wykonuje różnego rodzaju praktyki, 

które miałyby pomóc w zmniejszeniu jej ciężaru poprzez ćwiczenia i diety. Przyczynami 

dysfunkcjonalnego doświadczania ciała są strategie i działania związane z samoregu-

lacją. Związane to jest z umiejętnością radzenia sobie z trudnymi myślami czy emocjami 

dotyczącymi ciała. Brak tej umiejętności prowadzi do chęci unikania ekspozycji społecznej. 

Często też występuje poszukiwanie i potęgowanie takich zachowań, które pozwoliłyby 

na pozbycie się dyskomfortu psychicznego. Przykładem może być chęć ukrycia czy 

unikanie myślenia o ciele. Warto wspomnieć także o dialogu wewnętrznym, który może 

stać się przyczyną braku pozytywnego doświadczania ciała wtedy, gdy jest zaburzony 
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i u osoby pojawią się myśli dychotomiczne. Model ten wskazuje na istotny aspekt wpły-

wający na ocenę własnego ciała, jaki jest powielanie wzorców kulturowych, w których 

panuje trend na idealne ciała kobiet i mężczyzn. 

3.1. Czynnik społeczny kreujący obraz własnego ciała 

Wymienić można kilka przyczyn, które wpływają na pozytywny i negatywny wize-

runek ciała. Oprócz percepcji społecznej warto zwrócić uwagę na wymiar fizyczny 

kształtujący obraz ciała. Należy do niego zaliczyć obiektywny wskaźnik proporcji wagi 

ciała do wzrostu (BMI), a także etapy rozwojowe, takie jak dojrzewanie i starzenie się. 

Pomimo że człowiek nie jest w stanie w pełni kontrolować kształtu i wielkości swojej 

sylwetki ze względu na czynniki genetyczne, to jednak sylwetki określane jako otyłe, 

szczególnie w grupie kobiet są społecznie oceniane negatywnie. Rodzice są pierwszymi 

osobami, które wpływają na kształtowanie się obrazu ciała dzieci poprzez m.in. komen-

towanie ich sposobu ubierania. Dzieci często uczą się od rodziców istotnych elementów 

obrazu ciała. Według rodziców, ich krytyka skierowana do dzieci na temat ich wyglądu 

może stać się motywacją do zmiany. Wykazano, że dziewczynki trudniej odbierają przykre 

komentarze ze strony bliskich i otoczenia. W grupie tej częściej dochodzi do ukształto-

wania negatywnej oceny własnego ciała. Córki są bardziej podatne na naśladowanie 

matek w stosowaniu diet lub intensywnych ćwiczeń [15]. 

Bardzo ważnym czynnikiem, który kreuje obraz ciała jednostki, są rówieśnicy. Już 

u młodszych dzieci zaobserwowano tendencję do porównań wyglądu z innymi dziećmi. 

W wyobraźni młodego człowieka może pojawić się myśl, że jest grubsza niż rówieśnicy. 

Porównania wyglądu wśród dziewcząt mogą powodować obniżenie samooceny siebie 

i zadowolenia z wyglądu w przypadku, gdy obiekt porównań interpretowany jest jako 

bardziej atrakcyjny lub porównanie prowadzi do wzrostu samooceny, gdy ocena wyglądu 

drugie osoby jest niższa niż ocena własnego wyglądu. Osoby, z którymi ludzie się inte-

grują i żyją w związku także mają znaczenie na kreowanie się obrazu ciała. Krytyka 

dotycząca wyglądu zewnętrznego niesie ze sobą znaczenie na kreowanie się obrazu 

ciała. Krytyka dotycząca wyglądu zewnętrznego niesie ze sobą wiele negatywnych skut-

ków. Szczególnie narażone są niemiłe komentarze ze strony partnerów lub małżonków 

są kobiety. Krytyczne uwagi dotyczące wyglądu mogą wywołać niezadowolenie, lęk, 

występuje też obniżona samoocena, a nawet depresja [14]. 

3.2. Rola norm socjokulturowych dotyczących wyglądu zawartych 

w środkach masowego przekazu 

Media stanowią obecnie podstawowy łącznik międzyludzki. Zostały również wyko-

rzystane do budowania wizerunku firm w celach zarobkowych. Dzieje się to niestety 

kosztem tworzenia nierealnych obrazów oraz pogłębiania obecnie trwających stereotypów. 

Takie działania mogą tworzyć nową modę w zachowaniu, wizerunku człowieka, jego 

wyglądzie oraz postrzeganiu konkretnych grup społecznych. Badania nad psychologicz-

nymi konsekwencjami korzystania ze środków masowego przekazu to obszar, który 

wymaga nieustannego zgłębiania ze względu na coraz częściej pojawiające się zagrożenia 

dla zdrowia psychicznego związanego z negatywnym wpływem mediów społecznościo-

wych [26]. Nadmierna zależność od mediów społecznościowych może zmniejszać zado-

wolenie ludzi ze swojego życia i może zwiększać prawdopodobieństwo, że niektórzy 

ludzie, a zwłaszcza nastolatkowie, mogą czuć się przygnębieni i samotni. Komentarze 
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nastolatków i rozpowszechnianie treści dotyczących stereotypów ciała, mogą skłaniać 

innych do podświadomej aprobaty tej estetyki i rozszerzania tej wizji w społeczności. 

Jak wykazały badania, niektóre dojrzewające dziewczęta mają tendencję do publikowania 

zdjęć na portalach społecznościowych, z nadzieją, że udowodnią tym, że są bardziej 

atrakcyjne od swoich rówieśniczek, o czym miałyby świadczyć komplementy wyrażane 

w komentarzach [27]. 

Wygląd i ciało odgrywają znaczną rolę w środkach masowego przekazu, a zwłaszcza 

w reklamach. Propagują one koncentracje na swoim ciele oraz niekiedy wymuszają 

skupianie się na wyglądzie. Media dostarczają również informacji, mogących być źródłem 

kompleksów, których kobiety nie byłyby w stanie samoistnie zauważyć. Narzucane 

stereotypy dotyczą obu płci, jednak wyższe wymagania kierowane są w kierunku kobiet, 

których uroda jest nieodłącznym atrybutem. Piękne, szczupłe odbierane są jako kobiece 

i bardziej atrakcyjne, a otyłe postrzegane jako mniej atrakcyjne i męskie. Ludzie mają 

tendencje do pokazywania swojej wyidealizowanej wersji siebie w mediach społeczno-

ściowych, aby zyskać uznanie ze strony innych. Badacze podkreślają, że takie zachowania 

mają nie tylko niekorzystne skutki w sferze osobistej tj. wpływ na poczucie własnej war-

tości, obraz ciała oraz nawyki żywieniowe, ale również wpływają na relacje społeczne, 

które dotyczą poczucia przynależności do społeczności, współżycia z innymi i tym samym 

doznawania szczęścia [26]. 

Kultura masowa za pośrednictwem mediów wypromowała pożądany ideał kobiecości 

oraz męskości. Sytuacja jest paradoksem, ponieważ z jednej strony jesteśmy stawiani 

przed wymogiem posiadania idealnej sylwetki, a z drugiej strony zachęcani do nieustannej 

konsumpcji. Kobiety podporządkowują się normom socjokulturowym, głównie poprzez 

mechanizm internalizacji. W mediach model kobiety szczupłej utożsamiany jest ze 

szczęśliwym życiem pełnym sukcesów. W ten sposób mass media wpływają na ludzi, 

którzy pragną szczęścia i będą dążyć niekiedy do nieosiągalnego ideał [28]. 

B. Izydorczyk i A. Rybickiej-Klimczyk [29] postawiły pytanie, czy zmiany w wyglą-

dzie kobiet są podyktowane oddziaływaniem norm, które obecne są w środkach masowego 

przekazu. Badanie uwzględniało również zmiany w wyglądzie w zależności od wieku. 

Wyniki wskazały, że największy poziom internalizacji komunikatów medialnych (świa-

domych bądź nieświadomych przyswajania standardów piękna) uzyskały dziewczęta 

w wieku adolescencji (16-19 lat) oraz młode dorosłe (20-25 lat). Również dla tych grup 

kobiet media są najbardziej znaczącym źródłem standardów atrakcyjności oraz odczu-

wają przez to większą presję, by podążać za ideałami. Tendencja jest spadkowa, co 

oznacza, że im kobiety są starsze, tym bardziej są świadome swojego ciała i tym samym 

słabiej odczuwają presję wywieraną przez social media oraz posługują się internalizacją 

w mniejszym stopniu. Badania wskazały, że zwiększona internalizacja wiąże się również 

ze słabszą percepcją własnego ciała oraz z większą rozbieżnością pomiędzy ja-realnym 

a ja-powinnościowym. Zgodnie z tym, kobiety, które były niezadowolone ze swojego 

ciała, częściej stosowały diety w celu modelowania swojej sylwetki [por. 30]. 

4. Poczucie winy jako emocje samoświadomościowe 

4.1. Emocje samoświadomościowe – znaczenie pojęcia 

Istnieje międzykulturowa zbieżność w sposobach wyrażania i identyfikowania emocji 

[31]. Wymienia się cztery podstawowe emocje, które są uniwersalne dla ludzi niezależnie 

od doświadczenia czy miejsca pochodzenia. Są nimi: gniew, strach, wstręt i smutek.  
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S. Kubany oraz S.B. Watson [32] zwracają uwagę na emocje pochodne powstałe w wyniku 

połączenia emocji podstawowych ze specyficznymi sytuacjami społecznymi. Według 

niego, poczucie winy powstaje w wyniku strachu przed karą za zakazane działania,  

a z kolei wstyd wskazuje na poczucie złości, która jest skierowana na samego siebie.  

Emocje samoświadomościowe, inaczej uwewnętrznione, wynikają ze złożonych 

procesów poznawczych, których głównym nurtem jest pojęcie „ja”. Zalicza się do nich: 

poczucie winy, wstyd, duma i zażenowanie. Występują w późniejszym okresie rozwoju. 

Owe emocje są prawdopodobnie związane z konkretnymi sytuacjami, których rozu-

mienie zna jedynie osoba doświadczająca tych emocji. Nie istnieje konkretny bodziec 

ku temu, by wywołać emocje samoświadomościowe. Pojawienie się dumy, wstydu, zaże-

nowania czy poczucia winy ukierunkowane jest przez sposób myślenia jednostki [33]. 

Emocje samoświadomościowe dotyczą sytuacji, w których „ja” coś zyskuje bądź 

traci. W grupie tych emocji istnieją dwa główne filary. Pierwszy związany jest z emocjami, 

które dotyczą porównań społecznych (np. zazdrość), drugi zaś zawiera informacje doty-

czące autoewaluacyjnych, czyli takich, które pozwalają jednostce ocenić samego siebie. 

Przeżywanie takich emocji jest możliwe dzięki konfrontacji „ja” realnego z „ja” idealnym 

oraz z „ja” powinnościowym. Zasady i normy reprezentowane przez otoczenie prowadzą 

do pojawienia się emocji moralnych, w których skład wchodzą: poczucie winy, wstyd, 

duma, pycha i zakłopotanie [34].  

4.2. Charakterystyka pojęcia poczucia winy 

Poczucie winy jest elementem doświadczenia ludzkiego i od dawna stanowi przed-

miot zainteresowania naukowców. Już Z. Freud [za: 34] podjął próbę interpretacji tej 

emocji. Uważał, że poczucie winy wynika z napięcia między wymaganiami superego 

a osiągnięciami ego oraz powstaje ono wskutek konfliktu społecznych standardów super-

ego a impulsami id. Według J.P. Tangney i R.L. Dearing [35] poczucie winy pochodzi 

z potrzeby troszczenia się o innych oraz z altruizmu. Wymienieni autorzy sądzą, że 

osoby przeżywające poczucie winy skupiają się na swoim nieodpowiednim zachowaniu 

i żałują, że nie zachowały się w inny sposób, który byłby bardziej adaptacyjny. Według 

nich emocja gromadzi niestałą, wewnętrzną i specyficzną atrybucję, co pozwala na 

kontrolę i powrót do równowagi psychicznej. M. Lewis [31] twierdzi, że powstanie poczucia 

winy ma szansę być adaptacyjne wtedy, kiedy człowiek ocenia swoje postępowanie jako 

porażkę, skupiając się na konkretnych elementach jego działania, które doprowadziły do 

niepowodzenia. Poczucie winy wiąże się z możliwością naprawy błędu. Człowiek posiada 

szansę poprawy swojego zachowania, nie zawsze jednak podejmuje się tego wyzwania. 

Z kolei E.S. Kubany i S.B. Watson [32] uważają, że poczucie winy wprowadza czło-

wieka w specyficzny stan, na który składają się stres, cierpienie psychiczne i dysfunk-

cyjne przekonania o własnej roli w postrzeganiu siebie. Udowodniono, że nadmiarowe, 

nieracjonalne poczucie winy zaostrza stres i czyni proces odzyskiwania psychicznej 

równowagi jeszcze trudniejszym [36, 37]. Z tego względu proponuje się takim osobom 

programy terapeutyczne mające na celu redukcję nieadekwatnego poczucia winy zwią-

zanego z traumatycznymi zdarzeniami. Emocją silnie związaną z poczuciem winy jest 

wstyd. W porównaniu z poczuciem winy wstyd ma bardziej holistyczny charakter. Poczucie 

winy odnosi się do zachowania, do rzeczy, które zrobiono bądź których nie zrobiono 

w kryzysowej/traumatycznej sytuacji. Z kolei wstyd wynika z negatywnej samooceny 

siebie jako człowieka. Jest on silnie zakorzeniony w poczuciu „utraty twarzy” przed 
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samym sobą i innymi, w poczuciu bycia bezwartościowym, nieodpowiednim i w poczuciu 

utraty ciągłości własnej historii wywołanym przekroczeniem wyznawanych norm i war-

tości. W literaturze psychologicznej wskazuje się na określone, związane z konkretnymi 

wydarzeniami, opisy poczucia winy. Pierwszym z nich jest poczucie winy ocalałego. 

Powstaje ono w wyniku śmierci człowieka. Osoba utrzymująca bliski kontakt ze zmarłym 

może odczuwać winę z tego powodu, że ona przeżyła, a druga osoba nie. Jest to trudna 

sytuacja, w której jednostka czuje się bezradna, uważa, że mogła, w jakiś sposób 

zapobiec tragedii. Takie uczucie często jest doświadczane przez osoby, które utraciły 

bliskich w trakcie trwania wojny lub wypadku komunikacyjnego. Innym przykładem 

jest poczucie winy odchodzącego, które rodzi się w sytuacji separacji. Przykładem może 

być młody człowiek, który chcąc usamodzielnić się, zaczyna pracować i opuszcza dom 

rodzinny. W tej sytuacji pojawia się w nim uczucie, że nie jest lojalny wobec rodziny, 

zostawia ją samą, Rodzi to w nim poczucie winy [38].  

Kolejny opis dotyczy odczuwania winy związanej z braniem odpowiedzialności za 

los innych. Może to być wewnętrzny nakaz uszczęśliwiania innych. Osoba wyznacza 

sobie za cel, by zapewnić innym radość i satysfakcję. Kiedy nie może spełnić tych 

oczekiwań, jest zawiedziona i oskarża siebie. Jeszcze inny opis poczucia winy wskazuje 

na nienawiść do samego siebie. Jest to związane z rodzajami kontaktów, z jakimi miała 

w życiu do czynienia osoba. Szczególnie ważne są tutaj relacje z rodzicami karzącymi, 

odrzucającymi czy zaniedbującymi [31]. 

4.3. Poczucie winy i jego specyficzne wymiary 

Doświadczenie złożone i dynamiczne, jakim jest poczucie winy, należy do aspektów 

rozwojowych, posiadających największy wpływ na psychikę człowieka. Wymienić 

trzeba trzy wymiary składające się na winę. Są nimi: psychiczne poczucie winy, moralne 

poczucie winy oraz religijne poczucie winy. Wszystkie wymiary są obecne w jednostce 

doświadczającej tego przykrego odczucia, jednak jeden z wymiarów jest tym, który 

dominuje i ma wpływ na zachowanie. Do przyjęcia świadomości o poczuciu winy konieczne 

jest przezwyciężenie pierwszego wymiaru, a następnie ustalenie wymiaru drugiego 

i trzeciego. Należy przyjrzeć się owym wymiarom z bliska, aby głębiej zrozumieć ich 

ideę [33, 34]. 

Psychiczne poczucie winy jest inaczej nazywane uczuciem psychicznym bycia 

winnym. Rozumie się je jako uczuciowy stan przygnębienia o mniejszym lub większym 

stopniu intensywności, który prowadzi do izolacji i samozniszczenia. Jest świadomy 

albo nieświadomy, jego podłożem jest obawa, lęk i strach przed karą za przekroczenie 

prawa albo przed możliwą zemstą znaczącej osoby, która została obrażona [39]. Sytuacja 

ta wzbudza w człowieku poczucie, że dokonał czegoś, czego, nie powinien robić oraz 

przekroczył pewną granicę. Do źródeł psychicznego poczucia winy należy tabu, super-

ego, a także postawa narcystyczna. Tabu jest przekonaniem, że pewne konkretne rzeczy, 

miejsca, osoby czy czynności są, bardzo intensywną silą, która nie należy do bezpiecznych 

i w związku z tym należałoby jej unikać. Człowiek, który wykracza poza tabu, skazany 

jest na odczuwanie poczucia winy. Tabu prowadzące do poczucia winy objawia się 

między innymi nasieniem lęku, poczuciem pogardy czy brakiem wrażliwości na inne 

wartości moralne. Superego powstaje w wyniku ustalenia norm, zakazów i nakazów 

przekazywanych przez autorytety i presję środowiska. Jest bardzo mocno związane ze 

stylem wychowania oraz z dyscypliną i miłością okazywaną dziecku. Młoda istota 
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nieświadomie przyjmuje od innych system wartości, podąża za tym, jaki świat pokazują 

jej inni. W miarę rozwoju autonomii osoba zaczyna odczuwać inne potrzeby. 

Według W. Dai, A. Liu, A.C. Kaminga oraz współ. [45] poczuciu winy można nadać 

cechy pozytywne i negatywne. Aspekt pozytywny możliwy jest wtedy, gdy dzięki 

własnym doświadczeniom młody człowiek uzyskuje zdolność kontroli i panowania nad 

własnymi obawami i zagrożeniami. Staje się wtedy dojrzałą uczuciowo, silną jednostką. 

Poczucie bycia winnym u młodych ludzi jest niezbędną częścią rozwoju uczuciowego. 

Jeżeli zaś ewolucja uczuciowa człowieka jest negatywna, a egocentryzm dorastającej 

jednostki nie zmniejsza się, wtedy kumulują się reakcje poczucia winy, które będą miały 

znaczenie dla rozwoju dorastającego człowieka w przyszłości. W sytuacjach, w których 

młoda osoba nie może liczyć na okazywanie miłości od opiekunów, nie dostaje wsparcia, 

jest zaniedbana w sferze wychowania, wtedy mogą zajść w niej zmiany, które będą 

skutkować trudnościami w procesie dojrzewania uczuciowego. Należą do nich wyparcie 

bolesnych skojarzeń, doświadczeń i związanego z nimi poczucia winy oraz informacji 

z życia dziecka lub odcięcie się od pierwotnych złych doświadczeń, podczas gdy poczucie 

winy pozostaje stale odczuwalne. W pierwszym przypadku można mówić o wyłączeniu 

z niektórych sfer życia poczucia winy. Oznacza to, że osoba nie dopuszcza do świa-

domości informacji z tych obszarów życiowych, w których mogłaby poczuć się winna. 

Natomiast w drugim przypadku następuje pogłębienie i nasilenie intensywności przeży-

wanego poczucia winy. Obydwa przypadki stanowią problem: w pierwszym brakuje 

odczuwania poczucia winy, w drugim jego nadmiar. Może to być powodem pogorszenia 

jakości życia dorastającej osoby [39]. 

Etap wczesnej dorosłości jest bogaty w zmiany poznawcze, społeczne i fizyczne. 

Młody człowiek przerzuca uwagę z rodziców na rówieśników i na własną osobę. Okres 

wczesnej dorosłości jest czasem porównań, stąd też jednostka dba o to, by nie wypaść 

gorzej na tle grupy. Skupia się na swoim wyglądzie zewnętrznym, analizuje precyzyjnie 

wygląd własnego ciała. Doświadczanie negatywnej oceny związanej z wyglądem zew-

nętrznym stanowi dla jednostki poczucie dyskomfortu oraz braku akceptacji siebie. 

Pojawia się poczucie winy związanej z brakiem lub nie umiejętności zadbania o swój 

wygląd zewnętrzny [40].  

Badania W. Dai, A. Liu, A.C. Kaminga oraz współ. [45] wskazują na pozytywne 

znaczenie odczuwania winy. Ich zdaniem emocja ta jest ukierunkowana na wzrost. Pomaga 

w uświadomieniu sobie przez jednostkę popełnienia błędu czy szkody. Jest ważnym ele-

mentem w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności oraz rzeczywistości własnej osoby 

i otoczenia. Związane jest z pozytywnym i normalnym doświadczeniem. Przeżywanie 

poczucia winy jest niezbędnym elementem w rozwoju moralnym u każdego człowieka. 

Dzięki temu, że odczuwa się poczucie winy, człowiek uczy się patrzeć na siebie w spo-

sób krytyczny i realny [por. 40]. 

Zaproponowana przez B. Armstrong oraz D.M. Janicke [35] teoria uprzedmiotowienia 

(objectification theory) najczęściej używana jest do wyjaśniania zjawisk związanych 

z trudnościami w radzeniu sobie z poczuciem winy, które występuje wśród większego 

odsetka kobiet niż mężczyzn, np. specyficznych zaburzeń odżywiania. Zdecydowanie 

częściej doświadczaniem winy, że nie potrafił/am zadbać o swój wygląd zewnętrzny. 

Rozmowa związana z brakiem akceptacji swojego wyglądu objawia się w rozmowach 

prowadzonych przez kobiety [por. 36], także w tym zakresie autorzy posługują się 

prezentowaną teorią. Głosi ona, że u kobiet żyjących w kulturze zachodniej powstała 
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tendencja do postrzegania własnego ciała jako obiektu poddawanego przez obserwatorów 

ciągłej ocenie i porównaniom, bazującym na wyglądzie fizycznym. Według autorek teorii 

perspektywa obserwatora jest współcześnie internalizowana na coraz wcześniejszych 

etapach życia, a proces socjalizacji, w którym podkreśla się przedmiotowość kobiecego 

ciała, uczy osoby będące w okresie wczesnej dorosłości postrzegania atrakcyjności fizycznej 

jako wyznacznika wartości w hierarchii społecznej. Ponadto podkreśla się konsekwencje 

uprzedmiotowienia kobiet: nawykowe monitorowanie i sprawdzanie wyglądu ciała, lęk 

czy poczucie wstydu związane z ciałem [37].  

5. Poczucie wstydu jako zjawisko psychologiczne  

Wstyd występuje w każdej społeczności. W pierwszych latach życia dzieci nie mają 

żadnych zahamowani i nieczęsto wstydzą się swoich zachowań. W miarę upływu czasu 

młody człowiek wyznacza granice i oczekuje ich respektowania przez rodziców i inne 

starsze osoby. Gdyby nie uczucie wstydu, nie mogłaby ukształtować się intymność 

i poczucie prywatności [42]. Istnieje dyskusja wśród naukowców czy wstyd należy do 

emocji adaptacyjnych, które działają konstruktywnie na rozwój tożsamości człowieka, 

czy też należałoby zaliczyć ją do emocji destruktywnych, która zaburza ten przebieg. 

Konstruktywny wstyd mobilizuje jednostkę do zmiany. Jest przejściowy i stanowi infor-

mację dla jednostki o tym, że istnieje kłopot w relacji osoby z innymi ludźmi i należy go 

naprawić. Jest motorem do działania: jednostka stara się zrobić coś z jego przyczyną. 

Aby nie narazić się w przyszłości na wstyd, ponownie próbuje zmienić coś w sobie lub 

w otoczeniu. Dzięki niemu człowiek posiada więcej pokory i autonomii. Inaczej jest 

w przypadku wstydu destrukcyjnego. Nadmierny wstyd pozbawia człowiek sił, radości. 

Trudno go opanować, a co więcej może ociągać od ludzi i spowodować uczucie osamot-

nienia. Działa więc w sposób hamujący rozwój jednostki. W literaturze psychologicznej 

wyróżniono wstyd zdrowy oraz wstyd toksyczny [41].  

A. Łebkowska, Ł. Wróblewski oraz K. Muca [49] rozumieją wstyd jako doświadczenie 

odsłaniania się. Istotą tego nieprzyjemnego uczucia jest autokonfrontacja. Przeżywanie 

wstydu wiąże się z odkrywaniem szczególnie wrażliwych oraz intymnych aspektów 

własnej osobowości. Oprócz negatywnych myśli na swój temat, wstyd związany jest 

z reakcjami fizjologicznymi, takimi jak: pocenie się, szybkie bicie serca, zaczerwienienie 

twarzy czy klatki piersiowej. Ponadto, wstyd powoduje wzrastającą w człowieku chęć 

do ukrywania się, unikania czy wycofywania.  

Według E.H. Eriksona [50] druga faza rozwoju psychospołecznego, czyli okres 

wczesnego dzieciństwa (2.-3. r.ż.) wskazuje na możliwość pojawienia się poczucia 

wstydu. W pierwszej fazie dziecko zmaga się z konfliktem zaufanie a brak zaufania. 

Zdobycie stanu ufności możliwe jest dzięki nawiązaniu więzi z rodzicami. Natomiast 

w drugiej fazie rozwoju psychospołecznego dziecko buduje w sobie poczucie sprawstwa, 

trenuje umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i brania odpowiedzialności 

za swoje zachowanie, Poczucie niezależności zyskuje dzięki treningowi czystości. Nega-

tywne przejście przez ten etap prowadzi do rozwoju emocji wstydu i niepewności. 

R. Potter-Efron [51] uważa, że wstyd to nie tylko negatywne myślenie na własny 

temat, ale również kryzys duchowy. Jednostka uważa, że spotkał ją zły los czy fatum. 

Na pewien czas wstyd odziera z człowieczeństwa. W myśleniu o sobie traci się poczucie 

wartości, szacunek do własnej osoby. Człowiek może odczuwać samotność związaną 

z wycofaniem się z kontaktów interpersonalnych. Z kolei A. Jasielska [52] twierdzi, że 
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poczucie wstydu jest emocją, która staje się dla człowieka motywacją do zaspokojenia 

jego podstawowych potrzeb. Dzieje się to wtedy, gdy jednostka uczy się stawiać granice. 

Posiadanie systemu zasad, które w ciągu życia tworzy człowiek, pozwala mu czuć się 

bezpiecznie. Dodatkowo przeżywanie wstydu zdrowego wiąże się z umiejętnością 

rozpoznawania swoich słabości. 

A. Łebkowska, Ł. Wróblewski oraz K. Muca [49] uważają, że wstyd jest bardzo 

ważnym czynnikiem w relacjach z drugim człowiekiem. Reguluje to, na co można sobie 

pozwolić w bliskości z innymi. Wskazuje na różnicę między zachowaniami cielesnymi 

i seksualnymi oraz informuje, które z nich stanowią obszar sfery intymnej, a przy których 

zahamowania nie są konieczne. Stwierdzają, że wstyd chroni intymność człowieka, ale 

występuje dopiero wtedy, gdy jednostka ma świadomość tego, że jest oceniana i obserwo-

wana przez innych ludzi. Wstyd należy do emocji, które jednostka odczuwa wewnątrz 

siebie jako proces psychiczny. Istnieją jednak sytuacje, w których wstyd staje się widoczny 

na zewnątrz. W sytuacjach skrępowania, kiedy człowiek okazuje swoją niezdarność lub 

niezręczność, pojawia się zarumieniona twarz. Uważa, że jest to normalne zjawisko w prze-

żywaniu zdrowego wstydu, sygnalizuje granice. Rumieniec jest informacją, że nastąpiła 

nieoczekiwana sytuacja, nie można było się na nią przygotować lub nastawić.  

A.S. Geslinger [53] wskazuje na trzy oznaki wstydu widoczne na ciele. Do pierw-

szych oznak należą zachowania ukrywające, w których człowiek zakrywa rękoma twarz, 

odwraca wzrok, spuszcza głowę w dół. Druga oznaka wstydu skupia się na rumieńcu, 

czyli czerwienieniu twarzy. Natomiast trzecia kategoria oznak wstydu dotyczy regulacji 

wstydu, czyli sytuacji, w których osoba przegryza lub oblizuje usta, marszczy czoło, 

przygryza sobie język.  

5.1. Mechanizmy oraz źródła odpowiedzialne za doświadczanie wstydu 

a percepcja ciała 

Za odczuwanie przez ludzi emocji wstydu odpowiedzialne są dwa skrajne mechanizmy. 

Jeden z nich informuje o podejściu ewolucyjnym, natomiast drugi o podejściu poznawczo-

-atrybucyjnym. P. Gillbert [55] przedstawiciel podejścia ewolucyjnego ukazuje tę emocję 

jako ściśle zaprogramowaną. Według niego poczucie wstydu należy do emocji podsta-

wowych, które nie wymagają oceny poznawczej, czego dowodem może być występo-

wanie ich u niektórych dzieci już w pierwszym roku życia. W tym podejściu wstyd 

traktowany jest jako wartość adaptacyjna. P. Gilbert [55] wskazuje na funkcję wstydu, 

którą jest ostrzeżenie jednostki przed utratą akceptacji ze strony środowiska. 

O podejściu poznawczo-atrybucyjnym mówią J.P. Tangney i R.L. Dearing [41]. 

Uważają, że aby człowiek doświadczył poczucia wstydu, musi najpierw mieć rozwinięte 

struktury i funkcje poznawcze, takie jak na przykład: samoświadomość, pojęcie własnego 

„ja”, czy też umiejętność krytycznego spojrzenia na swoje zachowanie względem 

obowiązujących norm i wartości. Natomiast zdaniem M. Lewisa [31] osiągnięcie takich 

umiejętności poznawczych możliwe jest pod koniec trzeciego roku życia. Oznacza to, 

że dopiero wtedy w emocjonalności dziecka może pojawić się wstyd. Z kolei J.P. 

Tangney i R.L. Dearing [41] twierdzą, że wstyd może być dezadaptacyjny. Wynika to 

z zestawienia poczucia wstydu z poczuciem winy, które wskazuje na dwa skrajne bieguny 

wpływu na człowieka. Pomimo tego, że zarówno poczucie winy, jak i poczucie wstydu 

należą do emocji samoświadomościowych, czyli tych, które wymagają świadomości 

własnej osoby, to nadaje się obydwu emocjom przeciwstawne konotacje. Tak poczucie 
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winy według wymienionych autorów jest emocją adaptacyjną, natomiast poczucie wstydu 

uznawane jest za destrukcyjne dla człowieka. 

Nie ma ograniczonej puli sytuacji i zachowań, które prowadziłyby do powstania emocji 

wstydu. Przeżywanie go należy od wielu czynników osobowościowych. Są jednak 

pewne kategorie, które przy odczuwaniu wstydu pojawiają się najczęściej. A. Dodziuk 

[48] podjęła się klasyfikacji elementów istotnie wpływających na pojawienie się wstydu. 

Wyróżniła pięć głównych kategorii. Według niej pierwszą kategorią, która sprawia, że 

ludzie się wstydzą, jest wygląd zewnętrzny. Zalicza do niego ciało, jak i ogólny stan 

zdrowia. Druga kategoria nazwana funkcjonowaniem psychicznym człowieka zawiera 

życie wewnętrzne (w tym uczucia), a także psychikę. Trzecia kategoria ujmuje realizację 

kontaktów społecznych. Znajdują się w nim: zdolność i umiejętność, osiągnięcia (na które 

składają się praca, prestiż społeczny, zawód oraz pozycja materialna), rodzina, środo-

wisko oraz kontakty i związki z innymi ludźmi. Następna kategoria ujmuje świadomość 

roli płci, czyli realizowaniu siebie w roli kobiety, mężczyzny, partnera czy rodzica. 

W ostatniej kategorii nazwanej biografią życia można odnaleźć osobistą historię i losy grup 

społecznych, do której należy jednostka. Nie ma uniwersalnych przyczyn powstawania 

wstydu. Wpływ na doświadczenie wstydu może mieć wiele czynników. 

Po pierwsze, wstyd może być wywołany poprzez litość. Sprawia to, że człowiek czuje 

się gorszy i niewydolny. Dotyka ważnej strefy, jaką jest godność człowieka. W osobie 

pojawia się przeczucie, że nigdy nie dorówna drugiej osobie i prowadzi to do powstania 

wstydu. Zdaniem A. Dodziuk [48] w okresie dzieciństwa najważniejszymi osobami dla 

dziecka byli rodzice. Stanowili dla młodego człowieka autorytet i to z ich zdaniem 

dziecko liczyło się najbardziej. Jeśli rodzice swoim zachowaniem (np. wyśmiewaniem, 

poniżaniem) lub reakcją (np. grymasem na twarzy) wskazywali na dezaprobatę w zacho-

waniu dziecka, ono zaczynało wierzyć, że postępuje źle. Dziecko dorastające w rodzinie, 

w której było krytykowane oraz nie dostawało wsparcia i akceptacji częściej, doświadcza 

wstydu. Dzieje się tak z powodu tego, że dziecko zaczęło wierzyć w przykre komunikaty 

rodziców, co wzbudziło mechanizm wstydu.  

Wiele spośród najnowszych doniesień naukowych dotyczących zagadnienia doświad-

czania wstydu związanego z akceptacją własnego ciała we wczesnej dorosłości poświę-

cono konsekwencjom stosowania w rodzinie komunikatów dotyczących wyglądu, masy 

i wymiarów ciała oraz sposobu odżywiania nastolatków, a przede wszystkim córek. Słusz-

ność poszukiwania determinant rozwoju nieprawidłowych postaw wobec własnego ciała 

i odżywiania się właśnie w systemie rodzinnym potwierdzają wnioski z pracy B. Armstrong 

i D.M. Janicke’a [35]. Autorzy porównywali wpływ komunikatów odnoszących się do 

masy i wyglądu ciała osób będących w okresie wczesnej dorosłości oraz ich sposobu 

odżywiania formułowanych przez osoby dorosłe z wpływem komunikatów formułowa-

nych przez ich matki. Okazało się, że słowa matek miały o wiele silniejszy negatywny 

wpływ na oceny ich córek i synów. Głównie córki, które rozwinęły zaburzone zachowania 

żywieniowe skoncentrowane na utracie masy ciała. Pojawiły się zachowania typu: poczucie 

winy i wysokie poczucie wstydu za własny wygląd zewnętrzny [35]. W badaniach 

przeprowadzonych przez J.M. Berge, R.F. MacLehose [37] oraz K.W. Bauer, M.M. 

Bucchianeri [38] zauważono, iż wypowiedzi osób będących w okresie wczesnej 

dorosłości na temat masy ciała istotnie częściej skutkowały pojawieniem się u ich nich 

skłonności do poczucia winy i wstydu, wdrażania restrykcji dietetycznych, występowania 

napadów objadania się czy silnej potrzeby kontroli wagi. Autorzy zawarli we wnioskach 
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rekomendację, aby w rozmowach z nimi raczej formułowali twierdzenia odnoszące się 

do zdrowego odżywiania i płynących z niego korzyści, niż podkreślali aspekty związane 

z wyglądem, masą i wymiarami ciała.  

W. Bauer oraz M.M. Bucchianeri [38] skupili się na analizie wpływu poczucie 

wstydu na temat masy i wyglądu ciała oraz jaki istnieje wpływ na zdrowie psychiczne 

osób będących w okresie wczesnej dorosłości. Zaobserwowano pojawienie się zaburzeń 

depresyjnych. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.  

Po drugie, źródłem wstydu mogą być rówieśnicy. Okres adolescencji charakteryzuje 

się tym, że ocena własnej osoby u młodych ludzi jest niestabilna. Kształtowanie się oso-

bowości, kreowanie poglądów, wartości, zdania na temat swojego wyglądu zewnętrznego 

i zachowania stanowi dla młodego człowieka niełatwy etap w życiu. Ponadto, jest usta-

wicznie oceniany przez rówieśników. Ich ocena jest znacząca. Opinie kolegów i koleżanek 

bywają bardzo surowe. Zdarza się, że w pamięci młodego człowieka wspomnienia takich 

sytuacji pozostają na długie lata, co może skutkować unikaniem kontaktów grupowych 

z obawy przed odrzuceniem. Adolescenci wstydzą się tego, że w porównaniu z rówieśni-

kami mogą wypaść gorzej. Są zawstydzeni swoim wyglądem, sposobem zachowania, 

mówienia, ubierania, a także tym, że nie potrafią lub nie mają możliwości wykonać czegoś 

konstruktywnego. Wyniki większości badań empirycznych dowodzą, iż najczęściej brak 

akceptacji wyglądu własnego ciała można zaobserwować w grupie dziewcząt w okresie 

adolescencji oraz u kobiet w stadium wczesnej dorosłości wychowanych w krajach 

cywilizacji zachodniej [39]. A.F. Corning oraz D.M. Gondoli [40] poszukiwały deter-

minant związanych z większą skłonnością do uczestniczenia w rozmowach opartych na 

analizie swojego wyglądu, a pojawieniem się wstydu. Zauważyły istnienie silnej korelacji 

pomiędzy brakiem zadowolenia z wyglądu własnego ciała a wysokim wskaźnikiem 

doświadczania wstydu [por. 53].  

Po trzecie, podłożem powstawania wstydu jest przekaz społeczny. Dziecko od urodzenia 

skazane jest na porównania z innymi. W końcu samo się tego uczy i jako dorosły czło-

wiek to kontynuuje. Kultura, która otacza rozwój człowieka, jest nastawiona na konku-

rencję i porównania. Wielu ludzi jest obecnych w walce o najlepszy status materialny, 

sukcesy zdobyte w życiu zawodowym, piękny dom, samochód. To sprawia, że odstawanie 

od pewnych standardów dostarcza poczucia bycia mniej zdolnym, mniej wartościowym, 

czy też mniej doskonałym, co z kolei prowadzi do eskalacji wstydu. Dodatkowo mass 

media kreują obraz społeczeństwa idealnego, w którym nawet bólowi czy smutkowi 

towarzyszy uśmiech. Zrozumienia, że jest się innym niż większość, może prowadzić do 

poczucia wstydu. 

Kolejnym źródłem, są aktualne ważne związki. Tak samo, jak w dzieciństwie naj-

ważniejszymi osobami dla dzieci byli rodzice, tak w dorosłości człowiek poszukuje bli-

skiego kontaktu z drugim człowiekiem – partnerem, przyjacielem. Bliskie osoby mogą 

mieć dobry wpływ wtedy, gdy stają się wsparciem dla jednostki i zły wtedy, gdy wyko-

rzystując słabe strony jednostki, próbują ośmieszyć lub poniżyć człowieka. Zawstydzanie 

może być elementem łączącym dwie osoby w związku. Zdarza się to w sytuacjach, w któ-

rych osoba (najczęściej kobieta) pozwala partnerowi na złe traktowanie, poniżanie. 

W większości przypadków ludzie rezygnują z takiej relacji, jednak osoby, które trwają 

w takim związku prawdopodobnie, nie znają innej rzeczywistości. Dla tych osób normą 

jest uderzanie w jej poczucie godności, gdyż działo się tak od zawsze. Dlatego godzą się 

na taką sytuację z obawy przed samotnością [42]. 
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Ostatnim źródłem wstydu jest sama jednostka. Są osoby, które niezależnie od innych 
myślą o sobie w kategoriach braku czy defektu. Potrafią wytknąć sobie każdy błąd, są 
wobec siebie surowe i eksponują swoje słabości. Tacy ludzie atakują siebie nawet w sytu-
acji, gdy znajduje się osoba, która chce je wesprzeć [por. 45]. 

5.2. Różnice między poczuciem wstydu a poczuciem winy 

Istnieje wiele aspektów prowadzących do pojawienia się poczucia wstydu i poczucia 
winy. Wiadomo, że te same emocje mogą być doświadczane w inny sposób. Jednym 
z wymiarów, który wskazuje na różnice w doświadczaniu wstydu, jest płeć. A.S. Geslin-
ger [53] twierdzi, że mężczyźni rzadziej niż kobiety wyrażają wstyd. Jest to związane 
z procesem socjalizacji, w którym mały chłopiec uczy się, że jeśli w jakiejś sytuacji okaże 
bezradność, będzie to wiązało się z jego słabością. Dowiedziono, że kobiety częściej 
odczuwają poczucie wstydu, mężczyźni zaś skłonni są do obwiniania się za złe postępo-
wanie. Wiąże się to z tym, że kobiety posiadają większą skłonność do tego, aby odwoły-
wać się do atrybucji o charakterze całościowym, czyli skupiają się na całości własnego 
„ja”. Ponadto, pojawienie się wstydu u kobiety nie tylko zwiększa zakres jej samoświa-
domości, ale również pozwala jej stać się bardziej świadomą własnego ciała. Zatem ciało 
kobiety staje się ważnym elementem jej własnego „ja” oraz zaczyna być coraz podat-
niejsze na przeżywanie wstydu [48]. 

R. Potter-Efron [51] dokonuje rozróżnienia między poczuciem winy a poczuciem 
wstydu. Osoba doświadczająca poczucia wstydu czuje, że ma jakieś ograniczenie, że 
czegoś jej brakuje lub posiada defekt. Pojawia się myślenie o sobie w kategorii nieudol-
ności czy niedostatku. Oznacza to, że pojawienie się wstydu występuje w przypadku 
nieosiągnięcia postawionego sobie celu. Natomiast osoba owładnięta poczuciem winy 
posiada myśl, że jej zachowanie było nieodpowiednie. Poczucie winy pochodzi z prze-
kroczenia jakiejś zasady. Osoba odczuwająca tę emocję uważa, że swoje zachowanie 
należy naprawić. 

Zarówno poczucie wstydu, jak i poczucie winy powstają w rezultacie przypisania 
sobie odpowiedzialności za porażkę. Różnica jednak polega na tym, osoba doświadczająca 
poczucia wstydu kieruje negatywną ocenę na całość własnego „ja” (np. nie zdałem 
egzaminu, bo jestem beznadziejny), a osoba z poczuciem winy negatywnie ocenia swoje 
zachowanie w danej sytuacji, które okazało się nieefektywne (np. nie zdałem egzaminu, 
bo za krótko się uczyłem). Można zatem dojść do konkluzji, że wstyd łączy się z nega-
tywną i całościową oceną „ja”, natomiast o poczuciu winy decyduje negatywna ocena 
skierowana na własne zachowanie. Wielkość poczucia winy jest zazwyczaj proporcjonalna 
do ciężaru zachowania, czyli im bardziej poważne wykroczenie, tym większe odczu-
wanie poczucia winy. Na odwrót jest ze wstydem. Osoba odczuwająca poczucie wstydu 
odczuwa go przez nawet najbardziej błahą sprawę. Pozorne drobne szczegóły dla 
zawstydzonej osoby rosną do wielkiej rangi. Osoba staje się wrażliwa na dopowiedzenia 
ludzi, zaczyna dopatrywać się w sobie czegoś złego. Szczególnie widoczne staje się to 
w toksycznym wstydzie, w którym osoby go odczuwające spodziewają się lekceważenia, 
ośmieszenia i pogardy dla każdego. Mają przeświadczenie, że na to zasługują [47]. 

6. Zakończenie 

Wczesna dorosłość jest okresem życia, w którym przed człowiekiem stoi wiele 
wyzwań. Wchodzi on bowiem w czas, w którym przyjmuje się nowe role, na przykład 
pracownika, małżonka, rodzica. Młody dorosły zaczyna w sposób bardziej odpowie-
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dzialny postrzegać swoje dotychczasowe życie oraz przyszłość. Ponadto, zmienia się 
jego myślenie o sobie – stale konfrontuje się z wymaganiami otoczenia i obowiązkami 
wynikającymi z przyjętych ról, a tym jakie on sam ma potrzeby i możliwości. We wczesnej 
dorosłości następują zmiany również w percepcji własnego ciała, a wiąże się to właśnie 
z rolami podjętymi w tym okresie. Istotny staje się wygląd zewnętrzny na przykład 
w miejscu pracy, gdzie przez cały czas jest się pod obserwacją innych ludzi. Porównania 
społeczne mogą prowadzić do trudności lub kompleksów w odbieraniu siebie i własnego 
ciała. W obecnych czasach bardzo duże znaczenie ma także wpływ mediów [51]. 

Wstyd i poczucie winy związane z percepcją ciała należą do emocji samoświadomo-

ściowych, których istotą jest pojęcie „ja”. Koniecznym elementem warunkującym poja-

wienie się tych emocji, są procesy poznawcze. Podłożem teoretycznym artykułu stanowiły 

dwie koncepcje: koncepcja poczucia wstydu i poczucia winy J.P. Tangney oraz R.L. 

Dearing [41] oraz koncepcja oceny ciała S.L. Franzoi, S.A. Shields [42]. Koncepcje te 

ujawniły, że wstyd powstaje dopiero wtedy, kiedy człowiek rozwinie funkcje i struktury 

poznawcze m.in. uzyska samoświadomość. Człowiek będzie umiał krytycznie spojrzeć 

na własne zachowanie czy wykształci pojęcie własnego „ja”. Według wymienionych 

autorów poczucie wstydu jest silną emocją, która swoją uwagę skupia na „ja”. Warto 

podkreślić, że ocena „ja” w sytuacji odczuwania wstydu jest negatywna i jest związana 

z postrzeganiem całego „ja”, a nie jedynie z jakąś jego częścią. Natomiast przeżywanie 

poczucia winy wiąże się z tym, że jednostka ocenia własne zachowanie (nie siebie) jako 

negatywne.  

J. Biełecka-Prus [56] uważa, że poczucie winy może powstać dzięki trosce o innych 

ludzi i dzięki altruizmowi, dlatego też wyznaje stanowisko, że bardziej adaptacyjną emocją 

jest poczucie winy niż wstyd. Koncepcja oceny ciała zakłada, że kobiety i mężczyźni 

oceniają swoje ciało, zwracając uwagę na różne jej elementy. Kobiety oceniają swoje 

ciało przy pomocy komponentów atrakcyjności fizycznej, kontroli wagi oraz kondycji 

fizycznej. Natomiast mężczyźni, oceniając własne ciało, skupiają się na własnej atrak-

cyjności fizycznej, sile ciała i kondycji fizycznej. 

Na podstawie analizy powyższych tekstów wykazano, że: 

• Istniejąca rozbieżność między „ja” realnym, „ja” idealnym oraz „ja” powinnościowym. 

Prowadzi to do wyeksponowania specyficznych stanów emocjonalnych, takich jak: 

smutek, niepokój, zmartwienie, a przede wszystkim do doświadczania przez jed-

nostkę wstydu oraz poczucia winy. Sytuacja ta ma związek z występowaniem braku 

akceptacji wyglądu własnego ciała zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn [38, 40]; 

• W sytuacji, w której brakuje zgodności między tym, jak jednostka wygląda obecnie, 

a tym, jakie ma pragnienia i nadzieje co do własnego wizerunku, dochodzi do oce-

nienia własnego ciała w kategoriach negatywnych. Dzieje się tak w wyniku porów-

nania przez osobę posiadanych atrybutów w ciele („ja” realne) z tymi, których nie 

ma, a pragnęłaby mieć („ja” idealne). Im większa jest sprzeczność między tymi stanami 

„ja”, tym silniejsze będą przeżywane przez nią emocje związane z poczuciem winy 

i wstydu wynikające z negatywnego oceniania własnego wyglądu ciała [39, 52]. 

Analizując doniesienia naukowe, wykazano, że emocje, jakimi są poczucie winy 

i wstydu pojawiają się w wyniku przypisania odpowiedzialności za porażkę związaną 

z wyglądem swojego ciała u osób we wczesnej dorosłości. Sam mechanizm ich powsta-

wania jest zróżnicowany. Wstyd powstaje wtedy, gdy osoba całościowo i negatywnie 
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oceni swoje „ja”, natomiast w poczuciu winy dochodzi do negatywnej oceny własnego 

zachowania. Stwierdzono, że: 

• Większy poziom poczucia winy będzie prowadził do bardziej negatywnej oceny 

wyglądu własnego ciała; 

• Osoby nieakceptujące swojego wyglądu zewnętrznego ciała uświadamiają sobie, że 

przekroczyły normę i ich negatywna ocena siebie wiąże się z podwyższonym 

wskaźnikiem poczucia winy; 

• Wyraźny brak akceptacji swojego wyglądu związane jest z pojawieniem się nega-

tywnych emocji doprowadzających do pojawienia się poczucia wstydu u kobiet, jak 

i u mężczyzn [por. 38, 45]. 

Poczucie winy jest emocją związaną przede wszystkim ze sferą osobistych kompe-

tencji człowieka, dlatego nie łączy się ona z czymś, na co nie ma się bezpośredniego 

i całkowitego wpływu – czyli wyglądem ciała. Podczas przeżywania tej emocji, w osobie 

pojawia się chęć naprawienia swojego zachowania, co oznacza, że nie chce skupiać się 

na tym, jak mogła pozwolić na rozwój takiej sytuacji, woli zaś zastanowić się nad tym, 

co może zrobić, by poprawić tę okoliczność. Osoby posiadające różne trudności (np. 

niesprawne lub z zaburzeniami odżywiania) mają bardzo silne przekonanie, że ich ciała 

posiadają defekt. Zachwiane zostaje poczucie spójności ze swoim wyglądem i ciałem – 

jednostka przestaje odbierać je jako część siebie. Mimo tego silnie odczuwa niezado-

wolenie z poszczególnych części ciała lub z ich funkcji [57-59]. 

Doniesienia z badań empirycznych [57, 58] dostarczyły informacji o dwóch typach 

konsekwencji, jakie niesie za sobą poczucie winy i doświadczanie wstydu pojawiającego 

się w wyniku braku akceptacji swojego wyglądu ciała. Nadmierne angażowanie się za-

równo kobiet, jak i mężczyzn w analizę swojego wyglądu może prowadzić do wzrostu 

pojawienia się negatywnych stanów emocjonalnych tj. lęku i bezradności, które zostało 

wywołane w wyniku zbyt wysokiego poczucia wstydu oraz winy [59]. Nadmierne auto-

refleksje oraz analizy dotyczące wyglądu własnego ciała doprowadzają do zaniżonego 

obrazu własnej osoby. W konsekwencji pojawia się wzrost poziomu niezadowolenia 

z własnego wyglądu, wzmaga się często nasilenie depresji, pojawia się nadmierne zaabsor-

bowanie własnym wyglądem. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn w ich procesie my-

ślenia oraz szczegółowej autoanalizy zaczyna dominować nadmierne poczucia winy, 

a także doświadczanie wstydu związane z brakiem akceptacji własnego wyglądu. 

Literatura 

1. Strus W., Żylicz P.O., Emocje samoświadomościowe – podstawowe rozróżnienia 

i narzędzia pomiaru, [w:] Gasiul H. (red.), Metody badania emocji i motywacji, 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018. 

2. Franzoi S.L., Shields S.A., The Body Esteem Scale: Multidimensional structure and sex 

differences in a college population, Journal of Personality Assessment, 48, 2, 1984, s. 173-178. 

3. Fredrickson B.L., Roberts T.A., Objectification theory: Toward understanding women's 

lived experiences and mental health risks, Psychology of Women Quarterly, 21, 2, 1997,  

s. 173-206. 

4. Slater A., Tiggemann K., Hawkins D., Werchon, Just one click: A content analysis of 

advertisements on teen web sites, Journal of Adolescent Health, 50, 2, 2012, s. 339-345. 

5. Thompson K.A., Kelly N.R., Schvey N.A., Brady S.M., Courville A.B., Tanofsky-Kraff M., 

Internalization of appearance ideals mediates the relationship between appearance-



 

Poczucie winy i doświadczanie wstydu a ocena własnego ciała we wczesnej dorosłości 
 

25 

 

related pressures from peers and emotional eating among adolescent boys and girls, 

Eating Behaviors, 24, 1, 2017, s. 66-73. 

6. Zheng X.L. Ni Y.J., Luo A., Selfie posting on social networking sites and female 

adolescents’ self-objectification: The moderating role of imaginary audience ideation, 

Psychological Medicine, 8, 2, 2019, s. 325-335. 

7. Wilksch S.M., Paxton S.J., Byrne S.M., Austin S.B., McLean S.A., Thompson K.M., 

Prevention across the spectrum: A randomized controlled trial of three programs to 

reduce risk factors for both eating disorders and obesity, Psychological Medicine, 45, 2, 

2015, s. 1811-1823.  

8. Dubas E., Przygotowanie do dorosłości. Być i stawać się dorosłym, Edukacja Dorosłych, 

4, 1, 2015, s. 9-23. 

9. Malina A., Wczesna dorosłość w cyklu życia człowieka. Współczesne 

problemy z realizacją zadań rozwojowych młodych dorosłych, Wydawnictwo UKW, 

Bydgoszcz 2014. 

10. Harwas-Napierała B., Niektóre współczesne zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości, 

Psychologia rozwojowa, 19, 2, 2014, s. 23-32. 

11. Erikson E.H., Tożsamość a cykl życia, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2004. 

12. Erikson E.H., Erikson J.M., Dopełniony cykl życia, Wydawnictwo Helion SA, Gliwice 

2011. 

13. Levinson D., The seasons of a man's life, Knopf, New York 1978. 

14. Rosiński D., Wczesna dorosłość – wybrane aspekty z perspektywy psychologii społecznej, 

Polityka Społeczna, 40, 2, 2013, s. 8-14. 

15. Jasik I., Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie z nadciśnieniem tętniczym, 

Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2018. 

16. Ziarko M., Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłe, Wydawnictwo Naukowe 

Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2014. 

17. Eckert M., Ebert D.D., Lehr D., Berking M., Overcome procrastination: Enhancing 

emotion regulation skills reduce procrastination, Learning and Individual Differences, 52, 

2016, s. 10-18. 

18. Brzezińska A., Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2015. 

19. Gurba E., Wczesna dorosłość, [w:] Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, 

Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 

20. Brytek-Matera A., Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu 

psychospołecznym, Difin, Warszawa 2008. 

21. Schiep S., Szymańska P., Obraz ciała, stres i samoregulacja u osób uprawiających fitness 

w wieku późnej adolescencji i wczesnej dorosłości, Psychologia Rozwoju, 17, 2012, s. 97-113. 

22. Brytek-Matera A., Rogoza R., Czepczor-Bernat K., The Three-Factor Eating 

Questionnaire-R18 Polishversion: Factor structure analysis among normal weight and 

obese adult women, Archives of Psychiatry and Psychotherapy,19, 1, 2017, s. 81-90. 

23. Głebocka A., Kulbat J., Ideal body images of female body shape in normal and 

pathological groups, Journal of Applied Psychology, 3, 2005, s. 88-98. 

24. Jasik I., Wybrane czynniki psychospołeczne sprzyjające powstawaniu otyłości u dzieci 

i młodzieży, [w:] Maciąg M., Maciąg K. (red.), Zadania i wyzwania medycyny – 

charakterystyka problemów i postępowanie terapeutyczne, Wydawnictwo Naukowe 

TYGEL, Lublin 2017. 

25. Jasik I., Doświadczanie osamotnienia u współczesnych nastolatków z otyłością, [w:] 

Jędrzejewska J., Maciąg K. (red.), Wyzwania i problemy społeczeństwa w XXI wieku, 

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2021. 



 

Elżbieta Januszewska 
 

26 

 

26. Ljungberg T., Bondza I.E., Lethin C., Evidence of the Importance of Dietary Habits 

Regarding Depressive Symptoms and Depression, International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 17, 2020, s. 2-18. 

27. Smith A.R., Zuromski K.L., Dodd D.R., Eating disorders and suicidality: What we know, 

what we don’t know, and suggestions for future research, Current Opinion in Psychology, 

22, 2018, s. 63-67. 

28. Czepczor K., Kościcka K., Brytek-Matera A., Społeczno-kulturowe postawy wobec 

własnego wyglądu i niezadowolenie z ciała u kobiet i mężczyzn w okresie późnej 

adolescencji: Badania wstępne, Polskie Forum Psychologiczne, 21, 3, 2016, s. 364-377. 

29. Izydorczyk B., Rybicka-Klimczyk A., Środki masowego przekazu i ich rola w 

kształtowaniu wizerunku ciała u zróżnicowanych wiekiem życia kobiet polskich (analiza 

badań własnych), Problemy Medycyny Rodzinnej, 11, 3, 2009, s. 20-32. 

30. Strahan E., Lafrance A., Wilson A., Ethier N., Spencer S., Zanna M., Victoria’s Dirty 

Secret: How Sociocultural Norms Influence Adolescent Girls and Women. Personality, 

Social Psychology Bulletin, 34, 2008, s. 288-301. 

31. Lewis M., Emocje samoświadomościowe: zażenowanie, duma, wstyd, poczucie winy, [w:] 

Lewis M., Haviland-Jones J.K. (red.), Psychologia emocji, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2005. 

32. Kubany E.S., Watson S.B., Guilt: elaboration of multidimensoinal model, Psychology 

Record., 53, 2003, s. 51-90. 

33. Januszewska E., Uwarunkowania strategii regulacji emocji złości, lęku i smutku 

u młodzieży, [w:] Szewczyk L., Talik E. (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii 

klinicznej i osobowości. Psychologia kliniczna nastolatka, Towarzystwo Naukowe KUL, 

Lublin 2009. 

34. Januszewska E., Konfirmacyjne modele strategii regulacji emocji negatywnych. Badania 

eksploracyjne młodzieży, [w:] Szewczyk L., Talik E. (red.), Wybrane zagadnienia 

z psychologii klinicznej i osobowości. Psychologia kliniczna nastolatka, Towarzystwo 

Naukowe KUL, Lublin 2009.  

35. Armstrong B., Janicke D.M., Differentiating the effects of maternal and peer 

encouragement to diet on child weight control attitudes and behaviors, Personality, Social 

Psychology Bulletin 59, 2, 2012 s. 723-729. 
36. Payne L.O., Martz D.M., Tompkins K.B., Gender comparisons of fat talk in the United 

Kingdom and the United States, Sex Roles 65, 1, 2011, s. 557-565. 

37. Berge J.M., MacLehose R., Loth K.A., Parent conversations about healthful eating and 

weight: associations with adolescent disordered eating behaviors, JAMA Pediatrics, 167, 

4, 2013, s. 746-753. 
38. Bauer K.W., Bucchianeri M.M., Neumark-Sztainer D., Mother-reportedi parental weight 

talk and adolescent girls’ emotional health, weight control attempts, and disordered eating 

behaviors, Journal of Eating Desorders, 1, 6, 2013, s. 45-52. 

39. Salk R.H., Engeln-Maddox R., “If you’re fat, then I’m humongous!” Frequency, content, 

and impact of fat talk among college women, Psychology of Women, 35, 6, 2011, s. 18-28. 
40. Corning A.F., Gondoli D.M., Who is most likely to fat talk? A social comparison 

perspective, Body Image, 9, 2012, s. 528-531. 
41. Tangney J.P., Dearing R.L., Sham and guilt, The Guilford Press, New Jork 2004.  

42. Franzoi S.L., Shields S.A., The Body Esteem Scale: Multidimensional structure and sex 

differences in a college population, Journal of Personality Assessment, 48, 2, 1984, s. 173-178. 

43. Wilson J.P., Droždek B., Turkovic S., Posttraumatic shame and guilt. Trauma, Violence, 

Abuse, 7, 2, 2006, s. 122-141. 

44. Popiel A., Zawadzki B., Trauma Related Guilt Inventory – psychometric properties of the 

Polish adaptation (TRGI–PL), Psychiatria. Polska, 49, 5, 2015, s. 1089-1099. 



 

Poczucie winy i doświadczanie wstydu a ocena własnego ciała we wczesnej dorosłości 
 

27 

 

45. Dai W., Liu A., Kaminga A.C., Deng J., Lai Z., Yang J., Prevalence of acute stress 

disorder among road traffic accident survivors: a meta-analysis, BMC Psychiatry, 18, 1, 

2018, s. 188-193. 

46. Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2011. 

47. Adamczyk A., Wstyd, poczucie winy i psychopatologia – podejście transdiagnostyczne, 

Journal of Education, Health and Sport, 7, 2, 2017, s. 420-434. 

48. Dodziuk A., Wstyd. Jak lepiej go rozumieć i nie pozwolić, żeby zatruwał nam życie, 

Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2018. 

49. Łebkowska A., Wróblewski Ł., Muca K., W kulturze wstydu?, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Karków 2018. 

50. Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Wydawnictwo Rebis, Warszawa 2000. 

51. Potter-Efron R., Życie ze złością, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999. 

52. Jasielska A., Treść i struktura prototypu wstydu jako przykładu emocji złożonej, Roczniki 

Psychologiczne, 15, 3, 2012, s. 101-107. 

53. Gelsinger A.S., A Critical Analysis of the Body Positive Movement on Instagram: How 

Does It Really Impact Body Image?, Spectra Undergraduate Research Journal, 1,1, 2021, 

s. 47-55. 

54. Młynarczyk-Juszczak A., Wstyd jako emocja ucieleśniona twarz, ciało i role płciowe 

w procesie społecznej konstrukcji wstydu, Dyskursy młodych andragogów, Uniwersytet 

Zielonogórski, Zielona Góra 2016. 

55. Gilbert P., The evolution of shame as marker for relationship security, [w:] Tracy J., 

Robins R., Tangney J. (red.), The self-conscious emotions. Theory and research, The 

Guilford Press, New York 2007. 

56. Biełecka-Prus J., Poczucie winy jako emocja społeczna. Analiza wybranych nurtów 

badawczych, Przegląd Socjologii Jakościowej, 9, 2, 2013, s. 104-127. 

57. Horesh N., Sommerfeld E., Wolf M., Zubery E., Zalsman G., Father-daughter 

relationship and the severity of eating disorders, European Psychiatry: The Journal of the 

Association of European Psychiatrists, 30, 1, 2015, s. 114-120. 

58. Higgins J.P.T., Thomas J., Chandler J., Cumpston M., Li T., Page M.J., Welch V.A., 

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, John Wiley & Sons, UK, 

Chichester 2019. 

59. Shannon A., Mills J.S., Correlates, causes, and consequences of fat talk: a review, Body 

Image, 15, 2015, s. 158-172. 

Poczucie winy i doświadczanie wstydu a ocena własnego ciała we wczesnej 

dorosłości 

Streszczenie 

Celem artykułu jest charakterystyka doświadczania poczucia winy i wstydu w percepcji własnego ciała u osób 

znajdujących się w okresie wczesnej dorosłości. W pracy dokonano charakterystyki wczesnej dorosłości, uwzględ-

niając rozwój fizyczny, poznawczy i społeczny. Następnie opracowano pojęcie obrazu własnego ciała ze szcze-

gólnym uwzględnieniem roli norm socjokulturowych dotyczących wyglądu zawartych w środkach masowego 

przekazu. Zwrócono również uwagę na rolę poczucia winy i wstydu jako emocji samoświadomościowej zwią-

zanej z percepcją własnego wyglądu. Uwzględniono mechanizmy oraz źródła odpowiedzialne za doświad-

czanie wstydu i poczucia winy w aspekcie percepcji własnego ciała. Nadmierne angażowanie się zarówno 

kobiet, jak i mężczyzn w analizę swojego wyglądu może to prowadzić do wzrostu pojawienia się negatywnych 

stanów emocjonalnych tj. lęku i bezradności, które zostało wywołane w wyniku zbyt wysokiego poczucia 

wstydu oraz winy. Nadmierne autorefleksje oraz analizy dotyczące wyglądu własnego ciała doprowadzają 

do zaniżonego obrazu własnej osoby. W konsekwencji pojawia się wzrost poziomu niezadowolenia z własnego 

wyglądu, wzmaga się często nasilenie smutku, apatii prowadzące do pojawia się nadmiernego zaabsorbo-

wania się własnym wyglądem. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn w ich procesie myślenia oraz szczegółowej 

autoanalizy zaczyna dominować nadmierne poczucia winy oraz wstydu związane z brakiem akceptacji 
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własnego wyglądu. Traktowanie wstydu oraz doświadczanie poczucia winy jako emocji zakłócającej prawi-

dłową adaptację jest prostą konsekwencją przyjętych założeń dotyczących mechanizmu uruchamiającego 

wstyd. Na gruncie koncepcji poznawczo-atrybucyjnych przyjmuje się, iż wstyd oraz poczucie winy powstają 

pod wpływem atrybucji porażki lub niepowodzenia w działaniu. Obie emocje rodzą się w wyniku przy-

pisania sobie odpowiedzialności za porażkę. To, czy udziałem jednostki stanie się przeżycie wstydu, czy też 

poczucie winy, zależy od tego, czy w sytuacji porażki negatywną ocenę skierowała na całość własnego „ja” 

(np. „przegrałem, nie nadaję się do niczego”), czy też ocena ta pozostaje fragmentaryczna i dotyczy jedynie 

własnego zachowania nieskutecznego w danej sytuacji (np. „przegrałem, bo zbyt mało trenowałem”). Zatem 

negatywna i globalna ocena „ja” skutkuje doświadczeniem wstydu, natomiast skierowanie negatywnej oceny 

na własne zachowanie uruchamia poczucie winy. Odczucie wstydu jest doświadczeniem awersyjnym i mo-

tywuje do tego, aby się go pozbyć. Regulowanie doświadczeń wstydu polega na podejmowaniu różnych 

zabiegów, których celem jest złagodzenie aktualnego negatywnego odczucia lub zapobieżenie doświadczaniu 

wstydu w przyszłości. 

Słowa kluczowe: wczesna dorosłość, poczucie winy, wstyd, ocena własnego ciała 

Feeling of guilt and experiencing shame and the assessment of one's own body 

in early adulthood 

Abstract 
The aim of the article is to describe the experience of guilt and shame in the perception of their own body in 

people in early adulthood. The paper describes the characteristics of early adulthood, taking into account 

physical, cognitive and social development. Then, the concept of body image was developed, with particular 

emphasis on the role of socio-cultural norms regarding appearance contained in the mass media. Attention 

was also paid to the role of guilt and shame as self-awareness emotions related to the perception of one's own 

appearance. The mechanisms and sources responsible for experiencing shame and guilt in the aspect of one's 

own body perception were taken into account. Excessive involvement of both women and men in analyzing 

their appearance may lead to an increase in the emergence of negative emotional states, i.e. anxiety and 

helplessness, which was caused by too high a sense of shame and guilt. Excessive self-reflection and analyzes 

of the appearance of one's own body lead to an underestimated self-image. As a consequence, there is an 

increase in the level of dissatisfaction with one's own appearance, often the intensification of sadness and 

apathy leading to excessive preoccupation with one's own appearance. Both in women and men, excessive 

feelings of guilt and shame related to not accepting their own appearance begin to dominate in their thinking 

and detailed self-analysis. Treating shame and experiencing guilt as an emotion that disrupts proper 

adaptation is a simple consequence of assumptions made about the mechanism that triggers shame. On the 

basis of cognitive-attributional concepts, it is assumed that shame and guilt arise due to the attribution of failure 

or failure in action. Both emotions arise from taking responsibility for failure. Whether an individual will 

experience shame or a sense of guilt depends on whether, in the event of failure, the negative evaluation directed 

at the whole of his own "I" (e.g. "I lost, I am useless"), or whether this evaluation was it remains fragmented 

and concerns only one's own ineffective behavior in a given situation (e.g. "I lost because I trained too little"). 

Thus, a negative and global evaluation of "I" results in an experience of shame, while directing a negative 

evaluation on one's own behavior triggers a feeling of guilt. The feeling of shame is an aversive experience 

and it motivates you to get rid of it. Regulating the experience of shame involves undertaking various 

measures aimed at alleviating the current negative feeling or preventing the experience of shame in the future. 

Keywords: early adulthood, guilt, shame, body assessment 
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Socjokulturowe ujęcie emocji.  

Emocje a postawy społeczne 

1. Wprowadzenie 

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie głównych społeczno-kulturowych teorii 

emocji oraz relacji między emocjami a zjawiskami społecznymi w postaci postaw spo-

łecznych. Literatura często wskazuje na rolę środowiska zewnętrznego w powstawaniu 

emocji. Niektórzy stwierdzają wprost, że wytworzenie emocji jest uwarunkowane czynni-

kami zewnętrznymi wobec jednostki [1]. W ramach socjokulturowych teorii podejmo-

wano próby usystematyzowania wiedzy na temat społecznego i kulturowego kontekstu 

emocji, akcentując jednocześnie jego znaczenie [2]. Ciekawe zatem wydaje się zagadnienie 

relacji między emocjami a poszczególnymi przejawami życia społecznego. Przykład 

tych ostatnich mogą stanowić postawy.  

2. Emocje – próba zdefiniowania pojęcia  

Aby mówić o społecznym ujęciu i znaczeniu emocji, należy najpierw zdefiniować 

samo pojęcie emocji. Na przestrzeni czasu rozkwitały różnorodne teorie dotyczące oma-

wianego terminu. Jeden z pionierów badań nad emocjami, William James [3], za ich 

źródło uznawał zmiany fizjologiczne w środowisku wewnętrznym jednostki. Richard 

Lazarus [1] wskazuje, że emocje to całość procesów, które istnieją jako wypadkowa 

relacji między organizmem i środowiskiem, zaś ich głębokość – zależy od intensywności 

więzi. Według badacza ocena pierwotna sytuacji, stojąca za powstaniem reakcji emocjo-

nalnej, jest dokonywana na trzech poziomach – adekwatności celu, spójności celu oraz 

rodzaju zaangażowania ego. Jednostka kolejno stwierdza, czy zdarzenie jest pożyteczne, 

czy szkodliwe oraz czy przybliża ją ono do celu. Następnie zaś – wielofazowo ocenia 

rodzaj zaangażowania „ja” w wyraźnie określoną reakcję emocjonalną. Nico Frijda, przed-

stawiciel funkcjonalistów, podaje, że emocje stanowią sygnał ostrzegający jednostkę, że 

ma do czynienia z czymś istotnym dla jej interesów [4]. Teorie aktywacyjne wykazy-

wały natomiast, że emocje należy rozumieć jako stan pobudzenia o afektywnym charakterze. 

Niektórzy z ich przedstawicieli postulowali zaprzestanie używania terminu „emocje” na 

rzecz aktywacji, która wydawała się dużo łatwiejsza do zmierzenia [5].  

Badacze próbowali wielokrotnie stworzyć definicję emocji, która w możliwie naj-

bardziej kompleksowy sposób wskazywałaby na to, czym w istocie one są. Wśród nich 

warto wskazać na tę sformułowaną przez Philipa Zimbardo [6]:  

emocja jest złożonym zespołem zmian cielesnych i psychicznych, obejmujących 

pobudzenie fizjologiczne, uczucia, procesy poznawcze i reakcje behawioralne 

wykonywane w odpowiedzi na sytuację, spostrzeganą jako ważna dla danej 

osoby [6, s. 473].  

 
1 dominik.moskal@interia.pl, Katedra Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana 
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Paul Thomas Young uważa, że emocje to nagły zakłócający proces albo stan, który 
powstaje w psychologicznej sytuacji, a który objawia się sygnalizowanymi zmianami 
w mięśniach gładkich, gruczołach i w całym zachowaniu [7, s. 750]. Inni naukowcy 
podają, że stanowią one wynik świadomego lub nieświadomego wartościowania przez 
podmiot jakiegoś zdarzenia jako istotnego dla jakiejś ważnej dla niego sprawy [8, s. 95]. 

Większość kompleksowych definicji emocji wskazuje na ich kilka właściwości [2]. 
Po pierwsze, emocja stanowi złożony zespół zmian cielesnych i psychicznych. Po drugie – 
jest formą odpowiedzi na bodziec. Po trzecie, do jej powstania konieczne jest przypi-
sanie wartości doznanym bodźcom. Po czwarte zaś – stanowi o gotowości do działania. 

3. Socjokulturowe ujęcie emocji 

Trudno o jednorodną klasyfikację społeczno-kulturowych teorii emocji. Nie istnieją 
bowiem jasne kryteria, które pozwoliłyby na ujęcie określonych koncepcji w ich ramach. 
Niemal wszystkie definicje emocji odnoszą się do kontekstu zewnętrznego dla jednostki. 
Jak bowiem wskazuje klasyk badań nad emocjami, można o nich mówić, gdy dochodzi 
do interakcji między organizmem a środowiskiem [1]. Powstaje zatem pytanie – czy wobec 
tego każdą teorię wskazującą na znaczenie kontekstu zewnętrznego należy zaliczyć do 
teorii socjokulturowych? Dokonany przegląd zdaje się odpowiadać przecząco. W ich 
ramach znajdą się bowiem tylko te ujęcia, które przypisują środowisku społecznemu 
szczególne znaczenie. Mówiąc o społeczno-kulturowych koncepcjach, warto mieć na 
myśli te spośród teorii emocji, które nie traktują środowiska jako jeden z elementów czy 
kontekst afektu, ale jako jego istotę. Opisu socjokulturowych teorii emocji dokonał John 
Greenwood [9]. 

3.1. Teorie społecznego wnioskowania 

Do teorii wymienionych przez badacza należą teorie społecznego wnioskowania. 
Według nich emocja to społecznie wyuczona teoria, która pozwala wyjaśnić przyczyny 
naszego zachowania [2, s. 190]. Nazwanie emocji jest możliwe tylko dzięki poznaniu 
właściwości bodźców, które ją wywołały. Mówiąc o złości, wskażemy na sytuację 
konfliktu, w której dążenie jednostki zderza się z oczekiwaniami społeczeństwa; smutek 
zostanie wywołany utratą; radość zaś – osiągnięciem istotnego dla jednostki celu. Każdą 
nazwę emocji łączy jednak określanie bodźców, których pojawienie się stanowi warunek 
zaistnienia emocji. Ich nazwy wyewoluowały zatem jako twór społeczny. Tworzyły się 
bowiem na skutek definiowania przyczyn stanów emocjonalnych. Nie sposób wobec 
tego uniknąć błędnych ocen afektu. Nazwy emocji stanowią przecież skutek niezweryfiko-
wanej empirycznie wiedzy potocznej. Ostatecznie może się okazać, że bodźce przy-
pisane przez społeczeństwo określonym stanom emocjonalnym nie stanowią w istocie 
ich przyczyn, a za ich pojawieniem się stoi inny, głębszy mechanizm. 

3.1.2. Schematy wydarzeń, dyskurs, hipotezy skryptowe 

Emocje wielokrotnie traktowano w kategoriach schematów wydarzeń. Charakterystyki 
tego nurtu dokonał GeoffreyWhite [10]. Badacz poszerza perspektywę teoretyków spo-
łecznego wnioskowania. Emocje stanowią według niego proces, na który składają się 
społeczne i psychologiczne schematy. Aby emocja została ujęta całościowo, należy opisać 
zaistniałe wydarzenia, uczucia będące udziałem jednostki, a także jej reakcje myślowe 
oraz behawioralne. Co istotne, charakterystyki społeczne i psychologiczne nie stanowią 
jedynie kontekstu całego scenariusza, ale też definiują go w relacji do sekwencji myśli 
i działań [10, s. 63].  
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Derek Edwards definiuje dyskurs jako:  

wykorzystywanie werbalnych formuł działania, odczuwania i motywacji […] 
w odniesieniu do interpersonalnych ocen i postaw, a wszystko to mieści się 
w ramach lokalnych nakazów moralnych, regulujących kwestie władzy i odpo-
wiedzialności [11, s. 187]. 

Rolę emocji w dyskursywnym ujęciu stanowi aktywne kształtowanie życia społecz-
nego. Ich subiektywne znaczenie dla jednostki niemal całkowicie traci na wartości. 
Praktyka dyskursu na tyle przekształca emocje, że trudno mówić o wiarygodności ich 
charakterystyki w odniesieniu do faktycznego stanu odczuwanego przez jednostkę. 
Dyskurs cechuje, w odróżnieniu od schematów wydarzeń, nieustanna zmienność i brak 
uporządkowania. Nie stanowi bezpośredniego odwzorowania rzeczywistości, ale integruje 
różne jej elementy w dynamiczny system.  

Mimo różnic występujących między teoriami schematów wydarzeń i teoriami dys-
kursywnymi, podejmowano próby łączenia ich założeń w ramach hipotez skryptowych 
[12]. Skrypt zawiera w sobie wiedzę na temat wydarzeń i okoliczności składających się 
na zjawisko emocjonalne – przyczyny powstania odczuć, przekonania jednostki, stan, 
w jakim się znajdowała, formy podejmowanych przez nią działań, zmiany fizjologiczne, 
konsekwencje zaistniałego stanu. Każda emocja posiada właściwy sobie skrypt, który 
znajduje się jednak pod silnym wpływem kontekstu społecznego i kulturowego. 
W zależności od niego skrypt dotyczący tej samej emocji może diametralnie się zmienić. 
Dzieje się tak dlatego, że – w odróżnieniu od teorii traktujących emocje jako schematy 
wydarzeń – hipotezy skryptowe przypisują szczególną rolę nie tylko zmiennościom spo-
łecznym, ale również interpretacjom jednostki. Mimo możliwości wyróżnienia skryptu, 
interpretacja ta nadaje mu właściwą dla dyskursu dynamikę.  

Autorzy podają, że ujmowanie emocji w kategoriach schematów czy dyskursu ma 
ogromne znaczenie w kontekście nadawania sensu odczuciom psychicznym i somatycz-
nym. W ten sposób obserwowane zmiany zyskują znaczenie, składają się na to samo 
opowiadanie, sensowny ciąg wydarzeń dotyczących „ja” [2, s. 192]. 

3.2. Leksykalne modele emocji 

Na gruncie poststrukturalizmu zaczęto traktować język jako narzędzie „kształto-
wania rzeczywistości”. Język dokonuje kategoryzacji pojęć, wskutek czego modyfikuje 
sposób myślenia o nich samych. Podobnie dzieje się w przypadku emocji. Stany emo-
cjonalne w zasadzie nie różnią się od siebie w różnych kulturach, czego dowodzą uni-
wersalne reakcje mimiczne [13]. Jednak sposób nazywania i kategoryzowania stanów 
emocjonalnych pozostaje podatny na wpływy kultury. Paul Ekman, prowadząc badania 
nad plemieniem Fore, dostrzegł, że jego przedstawiciele nie posługują się określeniem, 
które należałoby przypisać do emocji zdziwienia. Jak wskazuje Henryk Gasiul [2], różnice 
językowe wynikają z doświadczeń danej społeczności. Sposób określania różnych stanów 
nie modyfikuje sposobu ich odczuwania. Utrwala jednak powstałą odmienność. W ten 
sposób dochodzi do kształtowania się społeczności o nadmiernej lub obniżonej świado-
mości emocji. Te pierwsze posługują się całym spektrum określeń na – wydawałoby się – 
proste stany emocjonalne; drugie natomiast – nie znajdują słów określających po-
wszechnie znane w innych społecznościach afekty [14].  
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3.3. Konstruktywizm społeczny  

Konstruktywizm społeczny traktuje emocje nie tyle jako sposób wyjaśniania zacho-
wań, ile jako ich opisy. W przypadku wyżej omawianych teorii, emocje tłumaczyły 
sposób powstania określonych stanów wewnętrznych, łącznie z towarzyszącymi temu 
okolicznościami. Konstruktywiści społeczni ujmują je zupełnie inaczej. Uznają bowiem, 
że emocje wyewoluowały jako oznaczenia zachowań. Odczucia wewnętrzne schodzą na 
drugi plan. Najważniejsze w ramach konstruktywistycznego modelu emocji są ich obser-
wowane przejawy, które mogą – choć nie muszą – wiązać się ze stanami wewnętrznymi 
jednostki [2]. 

3.3.1. Słabsza odmiana konstruktywizmu  

Jej przedstawiciel, Theodore Kemper, uznaje, że emocje rozwinęły się na skutek 
ewolucji o charakterze społecznym [15]. Wyróżnia emocje pierwotne – lęk, gniew, depresja, 
zadowolenie. Mają one kluczowe znaczenie dla przetrwania. W oczywisty sposób 
zostały zakorzenione w biologii. Oprócz nich istnieją również emocje wtórne, które sta-
nowią uspołecznioną formę emocji pierwotnych. Człowiek nabywa je w trakcie socjali-
zacji na skutek oddziaływań społecznych na emocje pierwotne. W ten sposób uczucie 
zadowolenia rozwija się w dumę, a gniew wobec samego siebie – we wstyd [2].  

Emocje w ogromnej części stanowią więc skutek oddziaływań społecznych. Socjali-
zacja, opierając się na biologicznym podłożu emocjonalnym, tworzy emocje wtórne, stano-
wiące wypadkową interakcji społecznych oraz emocji pierwotnych. Emocje wtórne 
wskazują zawsze na kontekst społeczny, który stoi za ich powstaniem i ukształtowaniem 
sposobu ich wyrażania. 

3.3.2. Silniejsza odmiana konstruktywizmu 

Według przedstawicieli silniejszej odmiany konstruktywizmu społecznego emocje 
nie dają się sprowadzić do niczego innego oprócz wytworów społeczeństwa. Ich jedy-
nymi źródłami są socjalizacja i akulturacja. Występują zawsze w określonym kontekście. 
Nie sposób oddzielić ich od relacji z otoczeniem.  

Rom Harré [16] uważa, że emocje nie istnieją jako coś wewnątrz jednostki. Badacz 
wyróżnia stany psychiczne i właściwe im odczucia cielesne. Emocje mogą stanowić 
jedynie sposób wyrażania własnych przeżyć; są dającymi się zaobserwować przejawami 
mentalności.  

Z pojęciem emocji ściśle wiąże się konieczność odgrywania dramaturgicznej roli. 
Harré wskazuje, że życie w społeczeństwie wymaga przystosowania własnych zachowań 
do panujących norm. W zakresie tych ostatnich istnieje cała gama sytuacji, które zobo-
wiązują do przyjęcia roli kogoś, kto odczuwa jakąś emocję. Gasiul [2] za przykład 
podaje rolę uczestnika pogrzebu, wymagającą okazania żałoby, smutku i poczucia straty. 
Emocje znajdują swoje odzwierciedlenie w ujawnianych działaniach, poddających się 
ocenie moralnej. Za niezgodne z normami zostanie bowiem uznane takie zachowanie, 
które odbiega od dramaturgicznej roli. Przeżycia wewnętrzne jednostki tracą na znaczeniu. 
Mogą, lecz wcale nie muszą, być zgodne z odgrywaną rolą. 

4. Emocje a postawy społeczne 

Omówione podejścia teoretyczne akcentują rolę społeczeństwa w kształtowaniu spo-
sobu przeżywania emocjonalności. Emocje stanowią wypadkową wielu różnych czynni-
ków – także społecznych. Nie można zatem lekceważyć wzajemnych interakcji afektu 
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jednostki oraz jej funkcjonowania w społeczeństwie. Interesująca jest wobec tego relacja 
między emocjami a przejawami życia społecznego. Jednym z zagadnień, możliwych do 
poruszenia w obrębie omawianego tematu, jest więź między emocjami a postawami 
społecznymi. 

4.1. Postawa – próba zdefiniowania pojęcia 

Psychologowie społeczni definiują postawę jako trwałą ocenę ludzi, przedmiotów 
i poglądów [17, s. 180]. Inni wskazują, że jest to sumaryczna ocena dowolnego obiektu, 
o którym daje się pomyśleć [18, s. 17]. Obiektem postawy może zaś stać się każda rzecz, 
którą jednostka potrafi wyróżnić i o niej pomyśleć – konkretna, abstrakcyjna, ożywiona 
czy nieożywiona.  

Badacze wyróżniają dwie główne koncepcje postaw. Pierwsza z nich, model szuflady 
z aktami, uznaje je za „kartoteki”, zawierające informacje potrzebne do wydania oceny 
na temat jakiegoś obiektu. Druga zaś – koncepcja postaw jako tymczasowych kon-
strukcji, uznaje, że użycie pamięci nie jest potrzebne w procesie kształtowania postaw. 
Ludzie nie sięgają według niej do już posiadanych informacji, lecz wydają ocenę na 
podstawie dopływających na bieżąco wiadomości. Obie koncepcje wydają się mieć 
potwierdzenie w badaniach empirycznych. Z jednej strony bowiem postawy polityczne 
wykazują stałość w czasie [19], z drugiej natomiast – napływające treści modyfikują ich 
treść [20]. 

4.2. Komponenty postaw 

Komponenty postaw określają, co należy rozumieć przez pojęcie „ocena”, zawiera-
jącym się w definicji postawy. Wyróżnia się komponent emocjonalny, poznawczy 
i behawioralny.  

Pierwszy z nich – emocjonalny – odnosi się do afektywnych reakcji wobec obiektu 
postawy. Komponent poznawczy wskazuje na myśli i przekonania [17, s. 180] dotyczące 
obiektu; behawioralny natomiast – odnosi się do zachowań wykazywanych względem 
niego. 

4.3. Spójność i ambiwalencja postaw 

Nawet w przypadku, gdy sumaryczna ocena obiektu okazuje się pozytywna, jej 
składowe mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne – z podobną sytuacją mamy 
do czynienia biorąc pod uwagę oceny negatywne.  

Ambiwalencja to zjawisko, w którym ujawniają się zarówno pozytywne, jak i nega-
tywne składowe ostatecznej oceny [18]. Będzie ona tym większa, im bardziej rozbieżne 
od siebie okażą się wartościowania każdego aspektu złożonego na ocenę [21].  

W obiegowej opinii funkcjonuje przekonanie, że rozum i serce zazwyczaj nie udzie-
lają zgodnych wskazówek. Jeśli pierwszy utożsamimy z komponentem poznawczym, 
drugi zaś – z afektywnym, powiedzenie stanie się kluczem do rozumienia niespójności 
poznawczo-afektywnej. Wówczas przekonania co do danego obiektu nie są zgodne 
z powstającymi na skutek kontaktu z nim emocjami. Autorzy podają przykład stosunku 
do ćwiczeń fizycznych [18]. Jednostka może być przekonana o korzyściach płynących 
z uprawiania sportu, odczuwając jednocześnie niechęć do podejmowania wysiłku.  

Postawa jako suma wartości jej komponentów może być bardziej lub mniej zgodna 
z jej podstawą […] afektywną [18, s. 72]. Mówimy wówczas o spójności wartościująco-
-afektywnej. Uczucia jednostki zgadzają się w takiej sytuacji z ostateczną oceną obiektu. 
Podobne określenie funkcjonuje również w odniesieniu do podstaw poznawczej i beha-
wioralnej.  
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Zdecydowanie trudniej o stabilność postawy, gdy jej komponenty nie idą ze sobą 
w parze. Nawet pozytywna ocena obiektu w ramach komponentu poznawczego, połą-
czona z negatywnym stosunkiem emocjonalnym, nie zagwarantuje, że jednostka będzie 
w każdej sytuacji deklarować przychylność wobec obiektu. Dopiero spójność pozytyw-
nych lub negatywnych ocen w obrębie wszystkich trzech komponentów postawy 
sprawia, że oceny stają się konsekwentne. 

4.4. Emocje a postawy społeczne – badania empiryczne 

Dowody empiryczne wskazują na ogromne znaczenie komponentu emocjonalnego 
w kształtowaniu postaw. Wykazują ponadto istnienie wzajemnych oddziaływań między 
zjawiskami afektywnymi a określonymi postawami.  

Tabea Zorn wraz z zespołem [22] wykazali, że podzielanie negatywnych postaw 
wywołuje silną sympatię między jednostkami. Efekt ten jest jednak zdecydowanie 
bardziej widoczny w przypadku, gdy dzielą one postawy pozytywne. Emocjonalność 
jawi się tutaj jako czynnik stanowiący wynik określonej postawy.  

Z sytuacją, gdy postawa koreluje z określonym afektem mamy do czynienia w ba-
daniu przeprowadzonym przez Edwarda Dilla i współpracowników [23]. Według nich 
pozytywne ustosunkowanie do agresji, które wiąże się z jej uprawomocnianiem, kore-
luje z negatywnym afektem. W badaniach korelacyjnych nie sposób mówić o związku 
przyczynowo-skutkowym; nie ulega jednak wątpliwości istnienie silnego współwystę-
powania zjawisk emocjonalnych i postaw społecznych.  

Podjęto również badania nad postawami wobec angażowania się w działania „ponad 
podziałami” [24]. Wykazano, że mniejsza gotowość do współpracy koreluje z ocenia-
niem postaw innych jako nacechowanych emocjonalnie. Jeśli w oczach innych ludzi 
w postawie wydaje się dominować komponent afektywny, oceniają ją oni jako mało 
otwartą, toteż z góry zakładają, że współpraca jest skazana na porażkę. Percepcja emo-
cjonalności innych staje się wobec tego czynnikiem definiującym przebieg interakcji. 
Kształtuje również postawy wobec jej uczestników.  

Michael Gill i Michael Andreychik [25] dowiedli, że reakcje emocjonalne i ocenia-
jące zawierają w sobie silny komponent analizy przyczynowej. Emocjonalność i ocena 
(postawa) jest poprzedzona analizą przyczyn stanów innych ludzi, na co wskazywali 
przytaczani wcześniej przedstawiciele teorii społecznego wnioskowania.  

Występowanie ciekawego zjawiska wykazali również Eddie i Cindy Harmon-Jones 
z zespołem [26]. Z badań wynika bowiem, że postawy wobec emocji mogą stać za 
próbami zwiększenia lub zmniejszenia siły doświadczania emocji. Autorzy podają przy-
kład gniewu – negatywna lub pozytywna postawa wobec gniewu będzie prowadziła do 
próby wyciszania lub wręcz przeciwnie – intensyfikowania przeżywania emocji. Sposób 
doświadczania emocji jawi się tutaj jako skutek określonej postawy wobec nich samych.  

Becky Choma z zespołem [27] wykazała istnienie silnej korelacji między lękiem 
międzygrupowym i negatywnymi postawami wobec odmiennych grup religijnych. To 
kolejny dowód na występowanie intensywnej relacji między postawami czy innymi 
zjawiskami społecznymi i emocjonalnością. Podobna hipoteza została poparta przez 
wyniki badań Duh [28]. Wykazano bowiem, że postrzegany stres w rodzinie pocho-
dzenia związany z różnorodnymi trudnościami – ekonomicznymi i emocjonalnymi – 
koreluje z emocjonalnie skoncentrowanymi postawami wobec pieniędzy w późniejszym 
życiu. Emocjonalność panująca w rodzinie staje się wobec tego czynnikiem kształ-
tującym postawy. 



 

Socjokulturowe ujęcie emocji. Emocje a postawy społeczne 
 

35 

 

5. Wnioski i zastosowania 

Omówione na początku pracy socjokulturowe teorie emocji podkreślały znaczenie 

środowiska w kształtowaniu sposobu myślenia o emocjach. Doświadczenia afektywne 

były sposobem wyjaśnienia zachowania lub wyznaczały dramaturgiczną rolę. Odzwier-

ciedlał je również język, który sam także modyfikował sposób myślenia o emocjach.  

Warto jednak dokonać syntezy ram teoretycznych z praktyką życia społecznego 

przejawiającą się w postawach społecznych.  

Postawa, jako składowa komponentu poznawczego, afektywnego i behawioralnego, 

zawsze odnosi się do obiektu. Jeśli dochodzi do interakcji między jednostką a obiektem, 

prawdopodobne staje się wyzwolenie się emocji. Ta ostatnia powstaje bowiem jako 

wypadkowa relacji między jednostką a środowiskiem [1]. Wchodzenie w interakcje ze 

środowiskiem zawsze wiąże się z emocjami.  

Teorie społecznego wnioskowania, traktujące emocje jako sposób wyjaśniania przyczyn 

zachowania, znajdują odzwierciedlenie w funkcjonowaniu postaw. Zdecydowanie łatwiej 

bowiem o stabilność postawy, jeśli jej komponent afektywny jest zgodny z behawio-

ralnym. W sytuacji, gdy postawa okazuje się spójna, jednostka podejmuje względem 

obiektu określone działania, postępując w zgodzie z odczuciami na jego temat. Odczucia 

z kolei stają się sposobem wyjaśnienia zachowań [2]. Ocenę określa się wówczas jako 

stabilną.  

Ciekawe wydaje się również włączenie w wiedzę o dyskursie informacji o postawach 

społecznych. W ujęciu dyskursywnym emocje aktywnie kształtują bowiem życie spo-

łeczne. O właśnie takiej sytuacji mówimy w przypadku postaw, w których ocena obiektu 

zależy – oczywiście między innymi – od jej afektywnego komponentu, który w niektórych 

sytuacjach okazuje się zdecydowanie lepszym predyktorem ostatecznej postawy niż jego 

poznawczy odpowiednik. Postawa społeczna to, podobnie do dyskursu, dynamiczna – 

często bowiem niestabilna – struktura [18].  

Jeśli mowa o powiązaniu społecznego konstruktywizmu i postaw społecznych, 

interesującym zagadnieniem jest jego silniejsza odmiana. Rom Harré oddzielił bowiem 

odczucia wewnętrzne od emocji, uznając te drugie jedynie za społecznie wymagane 

formy „emocjonalnego” działania [16]. Z jednej strony na rzeczywistą postawę jednostki 

mają wpływ te odczucia, których w istocie doświadcza. Z drugiej zaś – autor utożsamia 

emocje z komponentem behawioralnym postawy. Wskazuje bowiem, że emocja nie 

wyjaśnia źródeł zachowania, ale jedynie mówi o tym, co jednostka robi. Jej odczucia nie 

muszą być zgodne z aprobowanymi społecznie zachowaniami. Przypomina to sytuację 

niespójności postawy, w której jej komponent afektywny nie idzie w parze z behawio-

ralnym. Postawa, w której rzeczywiste stany mentalne jednostki nie mają zbyt wiele 

wspólnego z zachowaniem, nie będzie jednak stabilna.  

Społeczno-poznawczy model struktury postaw Anthonego Pratkanisa [29] wskazuje, 

że w procesie kształtowania postaw ogromną rolę odgrywa wspomagająca struktura 

wiedzy. Są to uprzednio utrwalone przekonania na temat obiektu postawy, którego ocena 

ma się dopiero dokonać. Z podobną myślą spotykamy się u Theodora Kempera [30], 

który uznaje, że na przebieg interakcji i na emocje [2, s. 199] mają wpływ już ukształto-

wane struktury osobowościowe i społeczne. Między innymi dzięki nim tworzą się emocje 

integrujące i różnicujące. Pierwsze, do których należy zaliczyć lojalność czy szacunek, 

wiążą ludzi w grupy [2, s. 198]; drugie zaś, wśród których znajdzie się pogarda czy 

gniew, utrzymują różnice i nie pozwalają na powiązanie ludzi w grupę.  
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Poczyniony przegląd łączy w sobie wiedzę o socjokulturowych teoriach emocji oraz 
postawach społecznych. Próbuje dokonać jej syntezy. Może stanowić punkt wyjścia do 
dalszych badań nad przejawami życia społecznego w ramach społeczno-kulturowych 
teorii emocji. Teoretyczne ustalenia i próba racjonalnego połączenia informacji wymaga 
bowiem operacjonalizacji pojęć i zweryfikowania w ramach badań empirycznych. 
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Socjokulturowe ujęcie emocji. Emocje a postawy społeczne 

Streszczenie 
Celem pracy jest zaprezentowanie głównych społeczno-kulturowych teorii emocji oraz związków między 
emocjami a przejawami życia społecznego na przykładzie postaw społecznych. Przywołano definicje emocji, 
które w możliwie najbardziej kompleksowy sposób ujmują omawiane zjawisko. Zaprezentowano główne 
socjokulturowe teorie emocji. Przywołano teorie społecznego wnioskowania, leksykalne modele emocji oraz 
założenia społecznego konstruktywizmu w mocniejszej i słabszej odmianie.  
Zdefiniowano zjawisko postawy. Przedstawiono jej główne koncepcje. Wyróżniono komponenty postaw. 
Omówiono zjawisko ich ambiwalencji i spójności. Przywołano badania empiryczne koncentrujące się na 
afektywnym komponencie postaw oraz relacji między emocjonalnością i postawami.  
Podjęto próbę syntezy socjokulturowych teorii emocji z wiedzą o postawach. Wyróżniono założenia, które 
łączą społeczno-kulturowe ujęcie emocji z praktyką postaw, wynikającą z teorii oraz badań empirycznych.  
Słowa kluczowe: emocje, postawy, społeczne wnioskowanie, konstruktywizm społeczny, komponent afektywny 

Sociocultural approaches to emotion. Emotions and social attitudes 

Abstract 

The aim of this paper is to present the main socio-cultural theories of emotions and the relationship between 
emotions and the manifestations of social life on the example of social attitudes. Definitions of emotions are 
cited, which cover the discussed phenomenon in the most comprehensive possible way. The main socio-
cultural theories of emotions are presented. The theories of social inference, lexical models of emotions and 
the assumptions of social constructivism in its stronger and weaker variants are referred to.  
The phenomenon of attitude is defined. Its main concepts are presented. The components of attitudes are 
distinguished. The phenomenon of their ambivalence and coherence is discussed. Empirical research focu-
sing on the affective component of attitudes and the relationship between emotionality and attitudes is cited.  
An attempt is made to synthesise sociocultural theories of emotion with knowledge of attitudes. Assumptions 
that link the socio-cultural approach to emotions with the practice of attitudes, derived from theory and 
empirical research, are highlighted.  
Keywords: emotions, attitudes, social inference, social constructivism, affective component  
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Miłość w erze zarazy, czyli jak relacje romantyczne 

funkcjonowały podczas pandemii COVID-19 

1. Wprowadzenie 

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii COVID-19 
[1]. Rozprzestrzenianie się tej choroby spowodowało istotne zmiany w życiu ludzi na 
całym świecie – zostały zamknięte lokale gastronomiczne, wprowadzono obostrzenia 
związane z ilością osób w miejscach publicznych, ograniczono możliwości podróżowania, 
a znaczna część osób musiała zmienić tryb pracy na pracę zdalną. W celu zaadaptowania 
się do nowego trybu życia, osoby na całym świecie szukały metod na utrzymanie kon-
taktów międzyludzkich. Wyzwaniem stało się utrzymanie istniejących relacji bez możli-
wości fizycznego kontaktu. Jednym z rozwiązań okazało się na przykład pojawienie 
wirtualnych imprez organizowanych między innymi na platformie Zoom [2]. Tym bar-
dziej interesujący wydaje się być wpływ pandemii na relacje romantyczne, które stanowią 
szczególny rodzaj relacji międzyludzkiej. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu 
istniejącej literatury w celu odpowiedzenia na takie pytania, jak: w jaki sposób podczas 
wymienionych powyżej obostrzeń ludzie poznawali partnerów romantycznych; z jakimi 
nowymi wyzwaniami oraz trudnościami spowodowanymi pandemią borykały się osoby 
będące w relacjach romantycznych; w jaki sposób osoby te sobie z tymi problemami 
radziły.  

2. Pandemia i jej wpływ na poczucie samotności  

Pandemia zachwiała stabilność i przewidywalność sytuacji społecznych. Zarówno 
w sferze indywidualnej, jak i makrospołecznej. Zmodyfikowała dotychczasowe schematy 
funkcjonowania rodzin i relacji między jej członkami [3]. 

Wybuch pandemii przymusił rodziny do izolacji w wymiarze przestrzennym i inter-
personalnym. Zamknięto szkoły, przedszkola, obiekty sportowe, restauracje i wszelkie 
inne dotychczas odwiedzane przestrzenie. Zrezygnowano z organizowania wydarzeń 
grupowych. Strach przed zakażeniem i troska o bliskich spowodowały ograniczenie 
bezpośrednich kontaktów do minimum. Efektem nowej rzeczywistości było zgłoszenie 
przez respondentów niedostatku w kontaktach z osobami poza domem. Takich deklaracji 
dokonało 58,5% respondentów w przeprowadzonym przez Drozdowski, Frąckowiak 
i innych badaniu [4]. Łukasz Okruszek, profesor Instytutu Psychologii PAN zwraca uwagę, 
że już przed pandemią mówiono o epidemii samotności [5]. Badania przeprowadzone 
przez M. Baran i K. Hamer wskazały na znaczny wzrost poczucia samotności na prze-
łomie maja i czerwca w porównaniu do marca 2020 roku. Nie zauważono różnic 
w odczuwanej samotności wśród kobiet i mężczyzn. Natomiast największe poczucie 
samotności zauważono u osób w wieku 18-24 lat [6].  
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3. Sposoby nawiązywanie relacji na przełomie lat 

E. Fromm definiuje miłość jako sposób na przezwyciężenie izolacji i osamotnienia [7]. 

Według literatury tematu sprzed pandemii źródłem praktykowania miłości jest rodzina 

i pełnione względem członków rodziny role [8]. Jednocześnie dane z okresu pandemii 

wskazują na wzrost liczby wspólnych aktywności i rozmów między członkami rodziny 

w trakcie trwania pandemii [4]. Źródła z okresu przed pandemicznego wskazywały na 

obserwowaną przewagę kontaktów wirtualnych nad realnymi, w tym randkowania, 

jednocześnie wskazując na spadek wartości rodziny jako źródła miłości i uznania i dystan-

sowanie się od stabilizacji rodzinnej [9]. Spotkania w świecie wirtualnym stanowią 

przestrzeń do niezobowiązujących spotkań. Według M. Golka młodzi zawierają przelotne 

i chwilowe relacje na całym świecie, z motywacją uniknięcia rozczarowania, którego 

obawiają się w przypadku stałej relacji miłosnej [10]. W minionych stuleciach aż do XIX 

wieku małżeństwa były aranżowane. Nie chodzono na randki, a małżeństwa zawierano 

głównie z uwagi na zysk ekonomiczny [9]. W XX wieku zrezygnowano z zaaranżowa-

nych spotkań na rzecz randki, a następnie w XXI wieku zaczęto eksperymentować 

z poszukiwaniem partnera w świecie online. Pierwsze portale randkowe powstały w latach 

60. XX wieku [11]. 

Szukanie partnera w świecie wirtualnym jest charakterystyczne dla osób żyjących 

dynamicznie i w biegu [12]. Przed powstaniem portali randkowych popularne były biura 

matrymonialne. Pierwsze biura powstały w XIX wieku [9]. Już w 2016 roku wykazano 

w badaniach, że ponad 4 miliony polskich internautów odwiedza portale randkowe [13]. 

Według badania Gemius w 2017 roku zarejestrowało się 1,5 miliona użytkowników na 

portalu Sympatia.pl. Według badań J. Cacioppo ponad jedna trzecia par w latach 2005-

2012 w Stanach Zjednoczonych poznała się przez Internet i wzięła ślub [14].  

4. Relacje romantyczne w życiu człowieka 

Jedną z przyczyn, dla której ludzie decydują się na posiadanie partnera, może być 

chęć bycia kochanym. Potrzeba miłości jest jedną z najważniejszych potrzeb, którą 

osoba zaspokaja w relacji z drugim człowiekiem [15]. Dale Leathers [16] zauważa, że 

potrzeba ta okazywana jest poprzez bliskość fizyczną i dotyk, które sprzyjają poczuciu 

intymności i bliskości psychicznej w relacji. Bibby [17] przeprowadził ankietę wśród 

Kanadyjskich nastolatków, z której wynikało, że bycie kochanym jest jedną z najwyżej 

cenionych wartości. Podobnie w badaniu dotyczącym postaw i wartości w życiu młodych 

Polaków, opartym na zasadzie pogłębionego wywiadu, wykazano, że posiadanie partnera 

jest dla 86% badanych ważną wartością [18]. 

Kolejną istotną kwestią, dla której ludzie mogą decydować się na wchodzenie 

w bliższe relacje, jest chęć bycia szczęśliwym. Jak wynika z badań Dienera i Seligmana 

[19] bardzo szczęśliwi ludzie posiadają satysfakcjonujące i bogate relacje społeczne 

i spędzają niewiele czasu w samotności w porównaniu do przeciętnie szczęśliwych 

ludzi. Do podobnych wniosków doszli Reis i Gable [20], którzy uznają, że jednym z naj-

ważniejszych źródeł szczęścia jest bycie w satysfakcjonującym związku. Dwyer [21] 

wskazuje, że podobieństwo partnerów jest predyktorem satysfakcji ze związku. Daje ono 

korzyści w postaci ogólnej satysfakcji z życia [22], a także poczucia większej spójności 

i zrozumienia w związku [23]. Więc przy wchodzeniu w związek warto wziąć pod uwagę 

wspólne cechy. 
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Według teorii opanowywania trwogi (TMT) bliskie relacje mogą także spełniać 

funkcję egzystencjalną, polegającą na oswajaniu i redukcji lęku związanego ze śmiercią 

[24]. Autorzy tego badania wykazali, że przypomnienie o śmierci zwiększa motywację 

do tworzenia nowych relacji i podtrzymywania już istniejących, a zerwanie z partnerem 

powoduje wzrost świadomości o przemijaniu.  

Funkcja bliskich związków w radzeniu sobie z zagrożeniem śmiertelnością prze-

jawiała się w gotowości do inicjowania interakcji społecznych, niższej wrażli-

wości na odrzucenie, wyższych pozytywnych ocenach kompetencji interperso-

nalnych głównie wśród osób z bezpiecznym stylem przywiązania [25]. 

Posiadanie drugiej połówki wpływa także pozytywnie na nasze zdrowie psychiczne 

oraz fizyczne. Braithwaite i Holt-Lunstad [26] wykazali w swoich badaniach, że istnieje 

zależność między zdrowiem psychicznym a byciem w związku. Wielkość korzyści 

zdrowotnych wzrasta wraz ze wzrostem zaangażowania oraz stabilności związku. Oznacza 

to, że osoby będące w małżeństwie prawdopodobnie doświadczą silniejszej poprawy niż 

osoby będące w konkubinacie. Co więcej, poprawa związku wpływa na poprawę zdro-

wia psychicznego, jednakże nie obserwuje się odwrotnej zależności, to znaczy poprawa 

zdrowia psychicznego nie wpływa na polepszenie relacji. Podobne wnioski wykazało 

badanie, które polegało na wypełnieniu kwestionariusza zawierającego serię pytań 

dotyczących zdrowia psychicznego i fizycznego, ryzykownych zachowań, posiadania 

partnera czy określenia swojej wagi oraz wzrostu [27]. Na tej podstawie dowiedziono, 

że osoby będące w zaangażowanym związku miały mniej problemów ze zdrowiem psy-

chicznym oraz z nadwagą. Co więcej, w większym stopniu unikały także zachowań 

ryzykownych niż osoby niebędące w związku. Również inne badania pokazują, że bycie 

w miłosnych związkach wpływa pozytywnie na postrzeganie samopoczucia oraz 

zdrowia [28, 29]. 

We wcześniejszym rozdziale ukazano jak pandemia COVID-19 wpłynęła na życie 

ludzi zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym kontekście. W tym rozdziale skupiono 

się na kilku wybranych możliwych motywacjach do wchodzenia w związki oraz wpływie 

posiadania drugiej połówki na zdrowie psychiczne i fizyczne. Te dwa rozdziały mają 

stanowić uzupełnienie w zrozumieniu inicjowania oraz funkcjonowania w relacjach 

romantycznych podczas pandemii COVID-19. 

5. Relacje romantyczne w pandemii 

Pandemia spowodowała wiele negatywnych konsekwencji na różnych płaszczyznach 

życia, w tym w życiu partnerskim. Liczne stresory, które towarzyszyły nam podczas 

pandemii, jak dystans społeczny, frustracja wywołana stratami w sferze finansowej 

mogły przyczynić się do zwiększenia konfliktów międzyludzkich [30]. Pietromonaco 

i Overall [31] zastosowali model podatności na stres – adaptacja do stresu (VSA), dzięki 

któremu przeanalizowali jak stres, izolacja oraz separacja wpłynęły na bliskie związki. 

Z ich badań wynika, że stres wywołany przez pandemię znacznie pogorszył funkcjono-

wanie związków partnerskich. Jednakże podkreślają duży wpływ innych czynników, jak 

posiadanie dzieci, sytuacja finansowa czy trwałe indywidualne podatności. Szczególnie 

duże znaczenie ma ostatni z wymienionych czynników. Depresja, wysoka neurotyczność, 

czy niepewność przywiązania będą zakłócać wspieranie i skuteczną komunikację, która 

wpływa na zadowolenie ze związku. Potwierdzać to mogą ostatnie badania, które wska-
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zują, że neurotyczność i słabe techniki regulacji emocji nasilają niekorzystne reakcje 

fizyczne i psychiczne [29]. Podsumowując wyniki Pietromonaco i Overall [31], możemy 

stwierdzić, iż autorzy uznają pandemię za duże wyzwanie dla związków partnerskich 

szczególnie ze względu na zwiększony stres. Jednakże warto podkreślić, że relacje między 

parami różnią się i dla jednych będzie to czas cierpienia i stresu, a inne pary charaktery-

zować się będą odpornością oraz zastosowaniem adaptacyjnych technik przystosowania. 

Te różnice wynikają ze strat związanych z pandemią, izolacją czy separacją oraz od 

indywidualnych zdolności do radzenia sobie ze stresem i budowania związku. Podobne 

wyniki uzyskano w badaniu Balzarini i in. [32], w którym pytano ludzi o poziom stresu 

oraz izolacji społecznej, a także czy wybuch pandemii COVID-19 wpłynął na ich 

sytuację ekonomiczną. Osoby zgłaszające wyższy poziom izolacji społecznej i problemy 

finansowe związane z sytuacją pandemiczną odczuwały obniżone poczucie satysfakcji 

ze związku oraz wzrost konfliktów z partnerem. Jednakże, stopień spostrzeganej respon-

sywności u partnera moderował wpływ stresorów na związek obniżając je. 

Badanie internetowe przeprowadzone wśród osób pochodzących głównie ze Stanów 

Zjednoczonych oraz Europy, wykazało spadek w satysfakcji ze związku u par, które nie 

mieszkały razem [33]. Przyczyną tego była zmniejszona ilość czasu, jaką partnerzy 

mogli ze sobą spędzać ze względu na COVID-19. Destrukcyjny wpływ pandemii na 

relacje potwierdza także badanie [34], w którym to wpłynęła ona na pogorszenie relacji, 

pozbawiając niektóre młode kobiety żyjące w Kenii emocjonalnego wsparcia ze strony 

partnera, czy przyczyniając się do zwiększenia przemocy seksualnej i wczesną ciążę. 

Zmniejszoną ilość kontaktów z partnerem ludzie starali się redukować poprzez rzeczy-

wistość wirtualną, dlatego w czasie pandemii zaobserwowano zwiększenie korzystania 

z platform społecznościowych oraz aplikacji randkowych, gdzie decydowano się na 

zawieranie znajomości czy pogłębianie już istniejących relacji poprzez na przykład 

wspólne posiłki czy cyberseks [35-37]. 

Warto także przytoczyć wyniki badań, które wskazują na korzyści wynikające z czasu 

pandemii dla bliskich relacji romantycznych. Osoby, które w pierwszych miesiącach 

pandemii włożyły wysiłki w pozytywne sposoby radzenia sobie z konfliktami z part-

nerem, doświadczyły wzrostu satysfakcji ze związku [38]. Co więcej, zauważono, że 

wiele par wykorzystało czas ograniczeń oraz dłuższego przebywania ze sobą, by skupić 

się na swoim związku, wykorzystując techniki nabyte podczas terapii [39].  

Lanier [40] zauważył, że podczas pandemii związki romantyczne stanowią ważny 

element wsparcia społecznego, dlatego osoby często kosztem zdrowia naruszały restrykcje 

dotyczące COVID-19, by rozwijać relacje. W badaniu Pieh i in. [41] zadowolenie oraz 

dobra jakość związku podczas pandemii COVID-19 wpływały na lepsze zdrowie psy-

chiczne partnerów w porównaniu do osób, których jakość związku była niska lub żyli 

bez partnera. Okazało się, że osoby będące w relacji charakteryzującej się niskim pozio-

mem jakości, posiadały prawie trzykrotnie wyższe ryzyko wystąpienia objawów depre-

syjnych i lękowych. Według autorów tego badania podczas pandemii osoby decydujące 

się na wejście w relacje powinny szczególnie przemyśleć wybór partnera.  

Jednym z kolejnych istotnych czynników warunkujących dobre samopoczucie w relacji 

partnerskiej jest zdrowie seksualne [42]. Ze względu na pandemię wiele par zostało 

rozdzielonych, inne zostały przymusowo zamknięte w domach, co przyczyniło się do 

zmian dynamiki ich związków. Ciągła obecność innych domowników prowadzi do spadku 

prywatności [43]. Jacob i in. [44] przeprowadzili badanie na grupie 868 osób z Wielkiej 
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Brytanii, z którego wynika, że podczas pandemii COVID-19 aż 60% uczestników 

badania nie angażowało się w aktywność seksualną podczas samoizolacji. Tylko 39,9% 

potwierdziło aktywność seksualną przynajmniej raz w tygodniu. Zmienne istotnie zwią-

zane z aktywnością seksualną to bycie mężczyzną, młodszy wiek, związek lub małżeństwo, 

spożywanie alkoholu czy większa liczba dni samoizolacji. W badaniu Lehmiller i in. 

[45] 43,5% osób zgłosiło spadek jakości ich życia seksualnego, 42,8% odpowiedziało, 

że ich aktywność się nie zmieniła, a 13,6% doświadczyło poprawy w sferze seksualnej. 

Co więcej, w tym badaniu zadano również pytania dotyczące nowych form eksperymen-

towania w sypialni. Aż 62,7% dodało przynajmniej jedno urozmaicenie. Najczęstszymi 

nowymi dodatkami były nowe pozycje seksualne, uprawianie cyberseksu, nagrywanie 

się podczas masturbacji czy oglądanie pornografii. We Włoszech nie zaobserwowano 

różnicy w aktywności seksualnej sprzed okresu pandemii [46]. Panzeri i in. [47] podsu-

mowują swoje badania stwierdzeniem, że pomimo tego, że ich uczestnicy wykazywali 

wyższy poziom odporności, to negatywne konsekwencje lockdownu, takie jak zwiększony 

poziom lęku, brak prywatności i strach o zdrowie mogą wpływać na życie seksualne. 

Podobne badania zostały przeprowadzone na rodzimym polu. Z badań tych wynika, że 

51% Polaków pozytywnie oceniało swoje życie seksualne. Najbardziej zadowolone były 

osoby między 30. a 49. rokiem życia. Największe trudności związane z aktywnością sek-

sualną wiązały się ze stresem, zmęczeniem oraz obecnością innych osób w domu [48]. 

6. Seksualność w pandemii 

Według WHO seksualność leży u podstaw zachowań i zdrowia seksualnego ludzi 

[49]. Zajmuje ona centralne miejsce w życiu człowieka i obejmuje takie aspekty, jak 

seks, tożsamość płciową i role płciowe, orientację seksualną, erotykę, przyjemność, in-

tymność i reprodukcję. Satysfakcja z życia seksualnego i zdrowie seksualne przekładają 

się na jakość życia w ogóle [50]. 

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na życie seksualne ludzi, gdyż okazuje się, 

że prawdopodobnie wszystkie rodzaje aktywności seksualnej niosą ze sobą ryzyko 

przeniesienia SARS-CoV-2 na partnera seksualnego [51]. Diangieng Li [52] uważa, że 

wirus SARS-CoV-2 w nasieniu zdrowiejącego pacjenta może utrzymywać prawdopodo-

bieństwo zarażenia innych. Jednakże istnieje potrzeba badań w tym zakresie, gdyż nie 

zostało to potwierdzone. 

 Pandemia spowodowała spadek pożądania wśród kobiet z populacji brytyjskiej, 

a także zmniejszyła ilość kontaktów seksualnych [53]. W badaniu tym zaobserwowano 

różnice w ilości zachowań seksualnych u osób, które nadal prowadziły życie seksualne, 

w zależności od orientacji, płci oraz statusu związku. Mężczyźni i osoby homoseksualne 

wykazywały większy wzrost aktywności seksualnych w porównaniu do kobiet oraz osób 

heteroseksualnych. Co więcej, wzrostu zachowań seksualnych doświadczyły również 

osoby, będące w poważnych relacjach w porównaniu do osób samotnych czy posiadają-

cych relacje przelotne. W badaniach prowadzonych wśród społeczności amerykańskiej 

również zaobserwowano trudności w relacjach, związane ze spadkiem intymnych 

i seksualnych zachowań [54]. 

 Jednym z aspektów mniejszej ilości kontaktów seksualnych może być strach przed 

zarażeniem się koronawirusem. W badaniach Karagoz i in. [55] wykazano, że był to 

predyktor ograniczenia kontaktów seksualnych u 19,6% mężczyzn i 38,1% kobiet. Myśli 

o możliwości zarażenia się COVID-19 podczas kontaktów seksualnych wystąpiły 
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u 15,5% mężczyzn i 32% kobiet. Co więcej, środki ostrożności, takie jak używanie 

prezerwatyw, czy ograniczenie pocałunków wybrało 6,8% mężczyzn oraz 14% kobiet. 

Dlatego jedną z polecanych form aktywności seksualnej jest masturbacja [56]. Znalazło 

to odzwierciedlenie w różnych badaniach [55, 57, 58], na przykład w grupie nastolatków 

LGBTQ+, gdzie częstość masturbowania się znacząco wzrosła [58]. Masturbacja była 

dla niektórych osób również nową formą aktywności seksualnej, której po raz pierwszy 

doświadczyli podczas pandemii [55]. W badaniu Coombe i in. [57], polegającym na 

przeprowadzeniu ankiety internetowej dotyczącej wpływu ograniczeń na zdrowie 

seksualne i reprodukcyjne, również wzrosła częstość masturbacji, gdyż tę formę aktyw-

ności seksualnej zgłosiło 26% ankietowanych. Co więcej 14% uczestników tego badania 

stwierdziło, że częściej również używało zabawek erotycznych. W badaniach tych rów-

nież wykazano spadek aktywności seksualnej podczas blokady w porównaniu z 2019 

rokiem. W czasie pandemii ankietowani rzadziej uprawiali seks ze swoją dziewczyną/ 

chłopakiem oraz z przypadkowymi osobami. Natomiast wzrosła liczba kontaktów seksual-

nych wśród małżonków. 

 Pandemia przyniosła także nowe spojrzenie na seks i spowodowała zredefiniowanie 

wielu jego aspektów. Jednym z takich aspektów jest cyberseks. Kwarantanna przyczyniła 

się do większego eksperymentowania z seksualnością w Internecie, poprzez wysyłanie 

nagich zdjęć, seksting, wspólną masturbację, czy porno w wirtualnej rzeczywistości 

[59]. Badanie Bianchi i in. [60] skupiło się na sekstingu, który podzieliło na ryzykowny, 

eksperymentalny oraz emocjonalny. Uczestnicy badania wykorzystywali seksting eks-

perymentalny do zwiększenia intymności w związku, a nie jak przypuszczano, jako 

formy ucieczki przed negatywnymi emocjami. Za to ryzykowny seksting był spowodo-

wany stresem związanym z pandemią i był związany z nie adaptacyjnymi technikami 

radzenia sobie. Wreszcie seksting emocjonalny mógł być zarówno związany z adapta-

cyjnymi, jak i nieadaptacyjnymi technikami radzenia sobie. Czynnikiem warunkującym 

uznanie go za adaptacyjny jest używanie tej metody, by zwiększyć wsparcie społeczne, 

zaś chęć ucieczki przed negatywnymi afektami jest wskaźnikiem uznania go za nie-

adaptacyjny. Bez względu na to czy seksting był uznany za adaptacyjny czy też nie, był 

on narzędziem, które pomagało w radzeniu sobie z sytuacją COVID-19. Co ciekawe 

podczas pandemii powstało „koronawirus porno”, gdzie bohaterowie nosili maseczki, 

rękawiczki, a całość koncentrowała się wokół pandemii [60]. Lehmiller i in. [59], łączą 

podejmowanie nowych aktywności seksualnych z radzeniem sobie ze stresem i z odpo-

wiedzią na rosnącą samotność oraz strach wywołany pandemią. Ma to być strategia 

oswajająca ludzi z niepewnością sytuacji i dająca nadzieję. 

7. Internet jako narzędzie służące budowaniu relacji romantycznych 

Według danych upublicznionych na portalu statistika: z Internetu korzysta ponad 

5 miliardów ludzi [61]. Cyfryzacja społeczeństwa wpłynęła pozytywnie na utworzenie 

ogromnej sieci komunikacyjnej, która umożliwia szybki kontakt, co ma swoje przeło-

żenie na poszukiwanie relacji romantycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych 

i webowych.
 

Jednym z wyzwań związanych z randkowaniem online może być fakt, że użytkow-

nicy mogą skupiać się na wyborze na podstawie atrybutów, które są w stanie łatwo 

ocenić (takich jak atrakcyjność fizyczna, dochód), pomijając te, które można poznać 

dopiero przy spotkaniu offline (np. poczucie humoru), a które decydują o zaangażo-
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waniu w relację [62]. Może to powodować niższe zadowolenie u użytkowników tego 

typu aplikacji, których celem jest znalezienie partnera do stałego związku, ponieważ nie 

są oni w stanie na początkowym etapie ocenić niektórych cech decydujących o trwałości 

potencjalnego związku.
 

Badanie przeprowadzone wśród młodzieży na południu Florydy pokazało, że według 

osób randkujących rozmowy z innymi stały się ciekawsze i bardziej angażujące, kiedy 

pojawia się w nich temat pandemii. Ponieważ każdy w badanym regionie doświadczył 

nagłego zamknięcia, rozmowa o pandemii pozwoliła użytkownikom mieć wspólne prze-

życia, które ich łączą. Ponad połowa badanych się z tym stwierdzeniem zgadzała lub 

mocno zgadzała [63]. Badanie nad studentami w Stanach Zjednoczonych pokazało, że 

ankietowani zdobyli nową perspektywę na doświadczenie związane z randkowaniem 

w trakcie pandemii. Poczuli, że lepiej rozumieją swoje własne potrzeby oraz wartości 

dotyczące związku, a także wagę efektywnej komunikacji w związku [64]. 

8. Czym jest Tinder? 

Randkowanie za pomocą aplikacji nie jest nowym zjawiskiem. Odkąd smartfony są 

w stanie mierzyć geolokalizację urządzenia powstała nowa era randek online, a Tinder 

stał się jednym z liderów wśród aplikacji używanych do tego celu. Iqbal [65] podaje, że 

w 2020 roku Tinder posiadał 57 milionów użytkowników na całym świecie, z czego 

62% to mężczyźni. Każdego dnia użytkownicy dokonują 1,6 miliardów przesunięć 

(swipe) w prawo bądź w lewo. Od początku istnienia aplikacji dokonali oni 20 miliardów 

dopasowań (match), dzięki czemu mogli zacząć konwersację. Korzystają z niego 

mieszkańcy 190 krajów – został przetłumaczony na 40 języków. Średnio użytkownik 

aplikacji Tinder wchodzi na nią 4 razy dziennie. Według badania Spicy Mobile [66] 

w grudniu 2018 roku z aplikacji randkowych korzystało ponad 840 tys. osób w Polsce 

posiadających smartfony z systemem Android, z czego 176 tysięcy to użytkownicy 

Tindera. Należy do niej dodać użytkowników smartfonów oraz tabletów z systemem 

iOS, gdzie udział iOS w ruchu z urządzeń mobilnych wynosi ok. 16,9%. 

9. Zasady korzystania z aplikacji randkowej Tinder 

By móc założyć konto na Tinderze, trzeba mieć ukończone 18 lat. Zalogowanie się 

do aplikacji jest możliwe przez podłączenie jej do konta Facebook. Można przenieść 

z niego swoje zdjęcia oraz podłączyć także konto instagramowe. Na początku użytkownik 

uzupełnia profil, wybiera kolejność zdjęć, jaka ma się wyświetlać innym użytkownikom, 

udostępnia aplikacji dostęp do naszej geolokalizacji, a następnie uzupełnia profil o swój 

opis i kategorie związane ze swoimi zainteresowaniami. Opis może zawierać wszystko, 

co nie łamie regulaminu aplikacji. Następnie użytkownik zaznacza swój wiek oraz 

przedział wiekowy osób, które chce poznać. Aplikacja wyświetla innych użytkowników 

na podstawie odległości, płci i wieku – danych, które zaznaczyliśmy w swoich prefe-

rencjach. Możemy zaakceptować ich profile za pomocą przesunięcia (swipe) w prawo 

lub odrzucić za pomocą przesunięcia w lewo. Gdy dwie osoby się zaakceptują, mogą zacząć 

wspólną konwersację. Aplikacja pozwala również na zablokowanie innych użytkowni-

ków oraz zgłaszanie ich kont, jeżeli podejrzewamy, że łamią oni regulamin lub ich 

zachowanie jest nieodpowiednie. 
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10. Różnice pomiędzy płciami w korzystaniu z aplikacji randkowej Tinder 

Istnieją istotne różnice płciowe w motywacji do założenia konta na Tinderze, prezen-

tacji własnego profilu oraz wymaganiach w stosunku do innych użytkowników/poten-

cjalnego partnera. Mężczyźni częściej niż kobiety poszukują na Tinderze swobodnego 

seksu [67]. Dzieje się tak dlatego, że odczuwanie satysfakcji seksualnej jest dla męż-

czyzn szczególnie ważne [68]. Kobiety są nastawione na poszukiwanie długotrwałych 

relacji, z kolei mężczyźni poszukują zazwyczaj relacji o charakterze krótkotrwałym [69]. 

Wytłumaczeniem może być to, że mężczyźni cechują się silniejszą preferencją posia-

dania licznych partnerek [70]. W badaniach o ewolucyjnej psychologii społecznej wyniki 

wykazywały, że mężczyźni skupiali się najbardziej na atrakcyjności fizycznej, a kobiety 

na dodatkowych cechach, wspólnych zainteresowaniach czy sukcesach zawodowych 

[71, 72]. Badania ukazały, że w aspekcie środowisk randkowych użytkownicy są wysoce 

zmotywowani do kontrolowania wywoływanego przez siebie wrażenia [73, 74]. Kobiety 

zgłaszają, że są wyższe oraz posiadają niższą wagę niż w rzeczywistości. Natomiast 

mężczyźni podają, że ich waga i wzrost są wyższe niż w rzeczywistości [75]. Mężczyźni 

preferują kobiety od nich niższe, a kobiety wyższych mężczyzn [76]. Wygląd ma 

większe znaczenie dla mężczyzn niż dla kobiet [77]. U kobiet często występuje zjawisko 

hipergamii, czyli poszukiwanie partnera, który jest wyżej w hierarchii społecznej niż one 

same. Natomiast dla mężczyzn istotne w wyborze są uroda i młodość. Według prognoz 

socjologów mężczyźni raczej pozostaną przy swoich upodobaniach związanych z urodą 

i wiekiem. Natomiast kobiety będą zwracały uwagę nie tylko na status ekonomiczny czy 

pozycję społeczną przyszłego partnera, ale również na jego atrakcyjność fizyczną, po-

czucie humoru, empatyczność oraz umiejętność zajmowania się dziećmi. Jest to związane 

z przemianami społecznymi, które powiązane są z częstszym podejmowaniem przez 

kobiety pracy i coraz to wyższymi zarobkami [78].  

11. Motywacje do korzystania z aplikacji randkowej Tinder 

W badaniu [79] wyróżniono 6 motywacji do korzystania z aplikacji. Są nimi: miłość, 

swobodny seks, łatwość komunikacji, potwierdzenie własnej wartości, emocjonalny 

dreszcz i trend. Z aplikacji randkowych najczęściej korzystają osoby w wieku 25-34 lat 

[80, 81]. Sumter wraz z badaczami w następujący sposób zoperacjonalizowała zmienne 

związane z motywacją do korzystania z aplikacji randkowej Tinder: łatwość komunikacji 

odzwierciedlała potrzebę psychospołeczną związaną ze swobodnym nawiązywaniem 

kontaktu, który łatwiejszy jest online niż offline; Miłość ukazywała potrzebę znalezienia 

partnera romantycznego, z którym będzie możliwe stworzenie długoterminowego związku; 

Swobodny seks był związany z potrzebami fizycznymi oraz seksualnymi; Emocjonalny 

dreszcz odnosił się do podekscytowania i ciekawości; Potwierdzenie własnej wartości 

odnosi się do otrzymywania pozytywnej informacji zwrotnej na swój temat; Ostatnią 

motywacją był trend – dla niektórych ludzi istotny był fakt, że Tinder jest względnie 

nową aplikacją i korzystali z niego rówieśnicy. 

Z badań wynika, że miłość okazała się być silniejszą motywacją do korzystania 

z aplikacji randkowej Tinder niż motywacja związana ze swobodnym seksem. Stosownie 

do literatury związanej z tematyką randek internetowych mężczyźni częściej zgłaszali 

motywację do swobodnego seksu niż kobiety. Na dodatek mężczyźni częściej zgłaszali 

motywy łatwości komunikacji i dreszczyku emocji. Motywacje: miłość, swobodny seks 

i łatwość komunikacji były powiązane z wiekiem. Reasumując, badanie ukazało u użyt-
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kowników Tindera występuje sześć głównych motywacji związanych z korzystaniem 

z aplikacji randkowej i że motywacje różnią się w zależności od wieku i płci. Rola Tindera 

nie powinna być ograniczona do określeń łatwej i szybkiej aplikacji do niezobowiązu-

jącego poznawania ludzi, ale jako nowy sposób na poszukiwanie zaangażowanego 

romantycznego związku.  

12. Podsumowanie 

Na pandemię można spojrzeć również z perspektywy definicji wydarzenia krytycz-

nego. Sęk zauważyła, że to wydarzenie niejako wstrząsa podstawami egzystencji jednostki. 

Ponadto w odróżnieniu od wydarzenia stresowego wymaga ono istotnych zmian 

w zakresie przystosowania się jednostki [82]. Natomiast Heszen-Niejodek napisała: 

 Sytuację trudną i stresu psychologicznego można znieść, można ją przetrwać 

bez ingerencji z zewnątrz, natomiast sytuacja kryzysu wymaga dokonania zmian 

w układzie funkcjonalnym człowieka – otoczenie – grupa – środowisko [83].  

Pandemia definitywnie zaburzyła dotychczasowe funkcjonowanie zarówno jednostek, 

jak i społeczeństwa. Przykładem może być przymusowe stosowanie się do reżimu sani-

tarnego – czyli przestrzeganie zasad dystansu społecznego, noszenie masek ochronnych, 

zalecenia wobec zmiany pracy stacjonarnej na zdalną oraz przejście z nauczania stacjo-

narnego na online. Ta nowa sytuacja miała swoje przełożenie na zauważenie problemu, 

jakim jest samotność. Z początku trwania pandemii zaobserwowano znaczny wzrost 

poczucia samotności wśród osób badanych [6]. Z definicji samotność oznacza emocjo-

nalny stan odczuwania izolacji społecznej i poczucia odcięcia od innych. Czas pandemii 

nie był jednak pierwszym okresem, kiedy ludzie zaczęli odczuwać samotność i izolację. 

Jak pokazują badania już przed pandemią doświadczyliśmy epidemii samotności [5]. Na 

kryzys emocjonalny można spojrzeć dwojako. Z jednej strony jako ryzyko związane z utratą 

równowagi życiowej, a z drugiej jako szansę i rozwój po pomyślnym jego przejściu [82]. 

Na przykładzie pandemii utratą homeostazy życiowej bywa wyżej wymieniona izolacja 

społeczna, która koreluje ze wzrostem poczucia samotności [6]. Z drugiej strony prze-

prowadzone badania dotyczące satysfakcji w związku pokazują, że pary posiadające 

zasoby niezbędne do przetrwania kryzysu raportowały wzrost jakości swojego związku 

w trakcie trwania pandemii [38]. Fakt, że osoby znajdujące się w satysfakcjonujących 

związkach pomógł lepiej poradzić sobie ze stresem związanym z pandemią, może stano-

wić także argument zachęcający osoby niebędące w związku do budowania trwałych 

relacji w przyszłości. Natomiast pozostałym osobom pandemia pokazała, że warto inwe-

stować we wzmacnianie relacji międzyludzkich, ponieważ pozwala to utrzymać wysoki 

poziom satysfakcji z relacji oraz, co jest z tym związane, dobrostanu psychicznego. 
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Miłość w erze zarazy, czyli jak relacje romantyczne funkcjonowały podczas 

pandemii COVID-19 
Streszczenie 

W artykule przeglądowym skupiono się na dokładnym przeanalizowaniu wpływu, jaki wywarła pandemia 

COVID-19 wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 na kondycję psychofizyczną ludzi, ze szczególnym uwzględ-

nieniem wchodzenia i funkcjonowania w relacjach romantycznych. Ukazano, jakie korzyści mogą wynikać 

z posiadania satysfakcjonującej bliskiej relacji z drugim człowiekiem, zarówno przed, jak i w czasach 

zagrożenia, jakim jest pandemia. Porównano sposoby, w jakie ludzie zawierali związki przed i podczas pan-

demii, a także jak zmieniły się zachowania partnerów w obliczu niepewności i domowej izolacji. Omówiono 

zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany w zachowaniach seksualnych ludzi, gdzie wzięto pod uwagę 

motywy, jakie stały za tymi zmianami, a także nowe formy podejmowanych aktywności seksualnych w postaci 

zwiększenia zainteresowania sekstingiem, cyberseksem czy oglądania porno o tematyce pandemicznej. 

W związku ze zmianą, jaką jest przeniesienie sporej części naszego życia, w tym relacji romantycznych, do 

przestrzeni cyfrowej, przeanalizowano jak korzystanie z aplikacji mobilnych wpłynęło na wchodzenie, 

funkcjonowanie oraz możliwość przetrwania bliskich relacji podczas epidemii. Szczególną uwagę poświęca 

się jednej z najbardziej znanych i najczęściej używanych aplikacji randkowych, jaką jest Tinder, który powstał 

w 2012 roku, dając nowe możliwości na poznanie partnera. 

Słowa kluczowe: COVID-19, miłość, Tinder, izolacja, związki, pandemia  
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Love during disease: how romantic relationships functioned during COVID-19 

pandemic 

Abstract 

The focus of the article is analysis of the influence of the COVID-19 pandemic on mental and physical 

condition of people with particular consideration of initiating and maintaining romantic relationships. 

Positive aspects of having a fulfilling and close relationship with another human being before and during 

adversities, like pandemic, emerged. Compared methods used for initiating relationships before and during 

pandemic, as well as changes in behavior of partners in face of isolation and uncertainty. Described positive 

and negative changes in sexual behavior including their motives and forms of new activities like sexting, 

cybersex or watching “pandemic porn”. Because of the migration of such an important part of our life to 

cyberspace, analysis of impact of mobile dating apps usage on initiating, functioning and maintaining close 

relationships during the pandemic was undertaken. Special attention was paid to the most popular among 

them, Tinder, which was released in 2012 year and introduced new ways of meeting potential partner. 

Keywords: COVID-19, love, Tinder, isolation, relationships, pandemic 
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Anna Leszczyńska1, Olga Zdzienicka2, Marcin M. Chrzanowski3, Agnieszka Heba4  

Wiedza młodych ludzi o seksualności człowieka 

w świetle czynników demograficznych,  

społecznych i religijnych 

1. Wprowadzenie 

Wiele badań i raportów sugeruje, że stan edukacji seksualnej w polskich szkołach nie 
jest zadowalający [1-8]. Jedną z miar jakości edukacji seksualnej w szkołach może być 
częstość występowania błędnych przekonań z zakresu seksualności wśród młodych 
ludzi lub ich ogólny poziom wiedzy z tej dziedziny. O ile istnieją badania weryfikujące 
stosunek respondentów do kwestii systemowej edukacji seksualnej (czy jest ona ważna, 
potrzebna, czy powinna być realizowana w szkole itd.) [9-11] oraz jakie treści są prze-
kazywane na zajęciach z Wychowania do życia w rodzinie (WdŻ) [7], o tyle – wedle 
naszej wiedzy – brakuje obecnie badań, które rozpoznawałyby pewne prawidłowości 
w występowaniu błędnych przekonań z zakresu seksualności. Dane tego rodzaju mogą, 
jak sądzimy, przyczynić się do lepszej diagnozy problemów polskiego wychowania 
seksualnego i pomóc w wyznaczaniu celów dla bezpośrednich i pośrednich partnerów 
w edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. 

W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną wyniki badania własnego, które 
starało się odpowiedzieć na opisany niedobór informacji. Badanie miało formę ankiety 
internetowej i kierowane było przede wszystkim do uczniów szkół średnich oraz osób, 
które niedawno ukończyły edukację w polskiej szkole. Należy zaznaczyć, że nie badano 
tutaj opinii respondentów, a jedynie występowanie konkretnych błędnych przekonań, 
których fałszywość nie podlega dyskusji. Wyniki tego badania powinny więc być odporne 
na zarzuty o stronniczość światopoglądową – której skądinąd w poruszanym temacie nie 
tak łatwo uniknąć – i mogą stanowić cenny argument w dyskusjach na temat stanu edu-
kacji seksualnej w polskiej szkole. 

Niniejsza publikacja prezentuje i dyskutuje wyniki oraz wnioski dotyczące wiedzy 
ogólnej badanych, natomiast problematyka poszczególnych błędnych przekonań będzie 
przedmiotem odrębnej analizy. 

2. Cel badania i hipotezy 

Celem omawianego badania było sprawdzenie czy czynniki, takie jak: miejsce za-
mieszkania, wykształcenie, poziom religijności czy orientacja seksualna respondentów 
mają znaczenie dla ogólnej wiedzy z dziedziny seksualności człowieka. Badanie miało 
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na celu odpowiedzieć na pytanie: „Jak poziom religijności/miejsce zamieszkania/wykształ-
cenie wpływają na poziom wiedzy z zakresu edukacji seksualnej?”. Spodziewaliśmy się, 
że nasze badanie wyraźnie wskaże różnice pomiędzy grupami badanych w poziomie 
ogólnej wiedzy z zakresu edukacji seksualnej.  

Badanie weryfikowało następującą hipotezę:  

• czynniki, takie jak poziom religijności, wykształcenie i miejsce zamieszkania osób 

badanych mają wpływ na poziom ich wiedzy z zakresu seksualności człowieka. 

Powyższa hipoteza została postawiona ze względu na wyniki uzyskane w dotych-

czasowych badaniach dotyczących deklarowanego stosunku do edukacji seksualnej 

w szkołach [10, s. 2; 11, s. 8-9]. W szczególności odnotowano w nich, iż czynnikiem, który 

sprzyjał negatywnemu stosunkowi do edukacji seksualnej w szkołach była deklaracja 

wysokiego poziomu religijności osób badanych. Poczucie istotności tego typu edukacji 

występowało rzadziej u osób bardziej religijnych, a także słabiej wykształconych i miesz-

kających na wsi. Hipotezami operacyjnymi wynikającymi z hipotezy przedstawionej 

powyżej są: 

1. Poziom religijności osób badanych (wskaźnik: deklaracja religijności w ankiecie) 

istotnie wpłynie na poziom wiedzy z zakresu edukacji seksualnej (wskaźnik: wynik 

z testu ankietowego). Osoby deklarujące wysoki poziom religijności (osoby wierzące 

i praktykujące) uzyskają niższy poziom poprawnych odpowiedzi. 

2. Miejsce zamieszkania osób badanych (wskaźnik: deklaracja miejsca zamieszkania 

w ankiecie) istotnie wpłynie na poziom wiedzy z zakresu edukacji seksualnej 

(wskaźnik: wynik z testu ankietowego). Osoby mieszkające na obszarach wiejskich 

uzyskają niższy poziom poprawnych odpowiedzi. 

3. Poziom wykształcenia osób badanych (wskaźnik: deklaracja poziomu wykształ-

cenia w ankiecie) istotnie wpłynie na poziom wiedzy z zakresu edukacji seksualnej 

(wskaźnik: wynik z testu ankietowego). Osoby o niższym wykształceniu uzyskają 

niższy poziom poprawnych odpowiedzi. 

Dodatkowo sprawdzone zostało znaczenie dla ogólnego wyniku z testu czynników, 

co do których nie wysuwamy hipotez. Są to: płeć, wiek, rodzaj placówki edukacyjnej, 

orientacja seksualna i aktywność seksualna (w szczególności bycie przed lub po inicjacji 

seksualnej). 

3. Charakterystyka grupy badanej 

W badaniu wzięło udział 2389 osób. Odpowiedzi zbierane były w okresie od listo-

pada 2020 roku do stycznia 2021 roku. Otrzymaliśmy 2385 ważnych odpowiedzi, których 

będzie dotyczyła przedstawiona poniżej struktura grupy badanej. 

3.1. Płeć 

Wśród respondentów znalazło się 22,6% mężczyzn, 73,8% kobiet, a także 3,6% 

osób, które udzieliły innej odpowiedzi lub skorzystały z możliwości nieudzielenia odpo-

wiedzi w pytaniu o płeć. Wspomniane 3,6% stanowiło 87 osób, wśród których pojawiły 

się: 3 osoby transpłciowe, 27 osób niebinarnych i 57 badanych, którzy udzielili innej 

odpowiedzi albo nie udzieliły odpowiedzi. 
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Wykres 1. Struktura miejsca zamieszkania w grupie badanej. Źródło: [opracowanie własne] 

3.2. Miejsce zamieszkania 

Większość badanych stanowiły osoby mieszkające w miastach powyżej 500 tys. 

mieszkańców (29%). Drugą pod względem liczebności grupę stanowili mieszkańcy wsi 

(23%), natomiast mieszkańcy miast do 50 tys. mieszkańców, miast 50-150 tys. miesz-

kańców oraz miast 150-500 tys. mieszkańców stanowili odpowiednio 18%, 14% oraz 

16% osób badanych (Wykres 1). Dla wygody, w dalszej części pracy będziemy posługi-

wać się określeniami (w kolejności, w której wystąpiły powyżej): wielkie miasto, wieś, 

małe miasto, miasto średniej wielkości oraz duże miasto. 

3.3. Wiek i placówka edukacyjna 

Połowę badanych stanowili respondenci w wieku 18-19 lat. Kolejnym przedziałom 

wiekowym: 20-21, 22-25, 26-35 i ponad 36 lat, odpowiada udział: 22%, 17%, 8% i 3% 

(Wykres 2). Badanie kierowane było przede wszystkim do osób młodych – pełnoletnich 

uczniów liceów, techników i szkół zawodowych oraz osób, które dopiero co zakończyły 

edukację w szkole. Uczniowie szkół średnich i zawodowych stanowili 41% wszystkich 

badanych. 28% badanych to uczniowie liceów, a 12% to uczniowie techników; 1% sta-

nowili uczniowie szkół zawodowych. Pozostali badani reprezentowali grupę studentów 

różnych etapów studiów (38%), nie uczęszczali w czasie badania do żadnej szkoły ani 

nie studiowali (17%) albo nie zdecydowali się na udzielenie odpowiedzi (4%) (Wykres 3). 
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Wykres 2. Struktura wieku w grupie badanej. Źródło: [opracowanie własne] 

 
Wykres 3. Rodzaje szkół, w których uczyli się respondenci. Źródło: [opracowanie własne] 

3.4. Wykształcenie 

Większość badanych (56%) posiadała wykształcenie średnie. Drugą z kolei grupę 

stanowili badani z wykształceniem podstawowym (25%) lub wyższym (16%). Pozostałe 

osoby badane (3%) udzieliły innej odpowiedzi (Wykres 4). 
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Wykres 4. Struktura wykształcenia w grupie badanej. Źródło: [opracowanie własne] 

3.5. Orientacja seksualna 

W grupie badanej wyróżniono trzy dominujące orientacje seksualne: heteroseksual-

ność (62%), biseksualność (26%) i homoseksualność (5%), a pozostałe oznaczono jako 

„inne” (7%) (Wykres 5). W ostatniej grupie znalazło się 178 odpowiedzi, w tym: pan-

seksualność (78), aseksualność (37), niezdecydowanie (23), demiseksualność (17), „nie 

określam” (13), queer (4), inne odpowiedzi (6). 

 
Wykres 5. Orientacje seksualne respondentów. Źródło: [opracowanie własne] 

3.6. Religijność 

Na potrzeby niniejszego badania deklarowany poziom religijności badanych został 

ujęty w skali trójstopniowej: najniższy stopień (0.) wykazują osoby deklarujące się jako 

niewierzące, następny w kolejności to osoby wierzące niepraktykujące (stopień 1.), naj-
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wyższy zaś reprezentują osoby określające siebie jako wierzące praktykujące (stopień 2.). 

Osoby niewierzące stanowiły 64% badanych, wierzący niepraktykujący 20%, zaś wierzący 

praktykujący 16% (Wykres 6). Wśród osób wierzących 85% było wyznawcami katoli-

cyzmu (Wykres 7). Wśród 127 wierzących nie-katolików, 75 respondentów 

zadeklarowało inne wyznanie chrześcijańskie, natomiast 52 osoby przynależność 

pozachrześcijańską. 

 
Wykres 6. Struktura religijności w grupie badanej. Źródło: [opracowanie własne] 

 
Wykres 7. Wyznania w grupie osób wierzących. Źródło: [opracowanie własne] 

3.7. Aktywność seksualna 

Uznając doświadczenie seksualne za czynnik mogący mieć znaczenie dla wiedzy 

z dziedziny seksualności, wprowadziliśmy do ankiety pytania, które umożliwiły wyło-

nienie trzech grup spośród badanych: (1) osób przed inicjacją seksualną, (2) osób po 

inicjacji, ale nieaktywnych seksualnie regularnie w okresie trwania badania oraz (3) osób 

regularnie aktywnych seksualnie. Większość badanych (80%) stanowiły osoby po inicjacji 

seksualnej, a 64,5% respondentów stanowiły osoby regularnie aktywne seksualnie 

w okresie trwania badania (Wykres 8). 
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Wykres 8. Aktywność seksualna respondentów. Źródło: [opracowanie własne] 

4. Materiały i metody 

4.1. Materiały 

W badaniu użyto anonimowej ankiety składającej się z kilku części. Na początku 

znalazły się pytania metryczkowe dotyczące miejsca zamieszkania, wykształcenia, płci, 

placówki edukacyjnej, do której uczęszcza badany, wieku oraz religijności badanych. 

Osoby wierzące zostały automatycznie przeniesione do sekcji, w której znajdowały się 

pytania dotyczące wyznania i czynnej praktyki religijnej. Kolejna sekcja dotyczyła 

seksualności badanych i zawierała pytania dotyczące orientacji i aktywności seksualnej. 

Kolejną sekcję ankiety stanowiły już pytania merytoryczne. Sprawdzały one ogólną, 

podstawową wiedzę, nie zakładały znajomości zaawansowanej terminologii, z szeroko 

rozumianej tematyki seksualności. Pytania odnosiły się do wiedzy z zakresu metod 

antykoncepcji, anatomii i fizjologii układów rozrodczych oraz tematów, takich jak cho-

roby przenoszone drogą płciową czy mniejszości seksualne. Pytania w tej części ankiety 

przedstawione były w formie twierdzeń, a rolą badanego była decyzja, czy zgadza się 

z przedstawionym stwierdzeniem. W ankiecie znajdowało się 19 pytań tego typu. Przed-

stawiamy przykładowe pytanie z tej części: 

• stwierdzenie: Prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest mniejsze, gdy seks uprawia 

się w pozycji stojącej; 

• odpowiedzi: zgadzam się/nie zgadzam się/nie wiem; 

Ostatnia część ankiety dotyczyła pojęć anatomicznych. W każdym pytaniu znajdo-

wała się grafika przedstawiająca żeński lub męski układ rozrodczy z oznaczoną strukturą 

lub organem. Zadaniem badanego był wybór prawidłowej nazwy dla określonej struk-

tury spośród podanych 6 możliwości. W ankiecie znajdowało się 6 pytań tego typu – 3 

dotyczące męskiego układu rozrodczego oraz 3 dotyczące żeńskiego układu 

rozrodczego. Pełny wykaz pytań merytorycznych wraz z oznaczeniem prawidłowych 

odpowiedzi znajduje się w rozdziale 9. niniejszej publikacji jako tabela 3. 
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4.2. Procedura badawcza 

Ankieta badawcza została udostępniona na różnych stronach w serwisie społeczno-

ściowym Facebook, a także rozesłana pocztą elektroniczną do dyrektorów szkół z prośbą 

o udostępnienie jej uczniom. Zdecydowano się na uwzględnienie jedynie pełnoletnich 

uczniów placówek. Każdy uczestnik wypełniał ankietę zdalnie, bez nadzoru osób pro-

wadzących doświadczenie. Na początku badania osoby badane zostały poproszone 

o uczciwość, niesprawdzanie odpowiedzi na pytania oraz poinformowane o możliwości 

odstąpienia od badania w każdym jego momencie. Po ukończeniu badania każdy 

uczestnik miał możliwość wyświetlenia poprawnych odpowiedzi na pytania.  

4.2.1. Analiza danych 

Za każde pytanie, na które badany udzielił poprawnej odpowiedzi, przyznawano 

jeden punkt, za błędną odpowiedź lub odpowiedź nie wiem przyznawano zero punktów. 

Maksymalnie ankietowani mogli uzyskać 25 punktów za udzielenie poprawnych odpo-

wiedzi na wszystkie pytania. Do badania istotności różnic ogólnego wyniku z testu po-

między grupami wyznaczonymi przez wartości zmiennych nominalnych (cech metrycz-

kowych) stosowany był test ANOVA Kruskala-Wallisa (skrót: K-W), po wcześniejszym 

ustaleniu, że rozkłady danych znacząco odbiegały od rozkładu normalnego, co sprawd-

zano testem normalności Shapiro-Wilka. W przypadkach, w których sprawdzano zależności 

pomiędzy zmiennymi nominalnymi, stosowany był test niezależności Chi-kwadrat 

Pearsona (skrót: Chi^2), przy czym założenie o minimalnej liczbie 5 przypadków 

w każdym wariancie, we wszystkich przytaczanych tutaj testach było spełnione.  

5. Wyniki 

5.1. Wyniki ogółem 

Maksymalny możliwy do osiągnięcia wynik z testu wynosił 25 punktów. Średni 

wynik z testu w naszym badaniu wyniósł 20,3 pkt., co wskazuje, że w ujęciu ogólnym 

test okazał się dość prosty – rozkład wyników jest przesunięty w prawo – zaobserwowa-

liśmy stosunkowo dużo wysokich wyników. Mimo tego, dzięki dużej liczebności próby, 

badanie ujawniło wiele istotnych różnic pomiędzy różnymi grupami, które zostaną 

omówione poniżej. Rozkład wyników w całej próbie przedstawia wykres 9. 
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Wykres 9. Rozkład wyników z testu w próbie ogólnej. Źródło: [opracowanie własne] 

5.2. Poziom wiedzy a płeć 

W całej grupie badanej wynik ogólny z testu mężczyzn jest istotnie niższy od wyniku 

kobiet oraz od wyniku pozostałych osób (K-W: H(2, N = 2385) = 201,7336; p < 0,001) 

(Wykres 10). W grupie deklarującej inne orientacje seksualne niż hetero-, homo- 

i biseksualność (por. 3.5) nie uwidoczniono istotnych różnic w ogólnym wyniku z testu 

pomiędzy płciami (K-W: H(2, N = 178) = 4,302284; p = 0,1164). Nie uwidoczniono tych 

różnic także w grupie wiekowej 36+ (K-W: H(2, N = 80) = 0,03281; p = 0,98). Nie-

zależnie od selekcji przypadków pod względem wszystkich pozostałych czynników, wynik 

mężczyzn okazał się we wszystkich tych grupach istotnie niższy od wyniku kobiet. 

  
Wykres 10. Wyniki względem płci w próbie ogólnej. Źródło: [opracowanie własne] 
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5.3. Poziom wiedzy a religijność 

Dla zwiększenia przejrzystości w tym paragrafie posłużymy się następującymi ozna-

czeniami stopnia religijności: 0. stopień – niewierzący, 1. stopień – wierzący nieprakty-

kujący i 2. stopień – wierzący praktykujący. 

W grupie ogólnej stopień religijności okazał się wysoce istotny dla porównań 

wyników z testu pomiędzy wszystkimi grupami, przy czym wynik ogólny z testu maleje 

wraz ze wzrostem stopnia religijności (K-W: H(2, N = 2385) = 111,3023; p << 0,001) 

(Wykres 11).  

 
Wykres 11. Wyniki względem deklarowanego stopnia religijności respondentów w próbie ogólnej. Źródło: 

[opracowanie własne] 

W najmłodszych grupach wiekowych (18-21 lat), zarówno dla kobiet, jak i dla męż-

czyzn różnice wyników z testu są istotne pomiędzy wszystkimi stopniami religijności. 

W każdym wypadku wynik osób niewierzących jest wyższy:  

• dla kobiet: K-W: H(2, N = 1563) = 66,90630; p < 0,002; 

• dla mężczyzn: K-W: H(2, N = 1302) = 52,72374; p < 0,02; 

• dla całej grupy 18-21 lat: K-W: H(2, N = 1704) = 71,69638; p << 0,001 (Wykres 

12); 

Hipoteza operacyjna 1. zostaje tym samym utrzymana. 
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Wykres 12. Wyniki względem stopnia religijności w grupie wiekowej 18-21. Źródło: [opracowanie własne] 

5.4. Poziom wiedzy a miejsce zamieszkania 

W całej grupie badanej wynik ogólny z testu osób mieszkających na wsi jest istotnie 

niższy od wyniku mieszkańców dużych i wielkich miast (por. 3.2), K-W: H(4, N = 2385) 

= 23,77628; p < 0,001; (Wykres 13). W najmłodszych grupach (18-21 lat) nie wykazano 

natomiast powyższej zależności: (K-W: H(4, N = 1704) = 6,335822; p = 0,1754). 

Hipoteza operacyjna 2. zostaje tym samym utrzymana, ze stosownymi zastrzeże-

niami. Wyniki w próbie ogólnej są zgodne z tą hipotezą, natomiast okazała się ona 

fałszywa dla wyników najmłodszej grupy wiekowej, która najbardziej nas interesowała. 

 
Wykres 13. Wyniki względem miejsca zamieszkania w próbie ogólnej. Źródło: [opracowanie własne] 
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5.5. Poziom wiedzy a wykształcenie 

W próbie ogólnej wynik z testu jest istotnie wyższy dla osób o wyższych poziomach 

wykształcenia, przy czym najniższy okazał się dla kategorii żadne z powyższych. 

Porównania wykazały istotną różnicę pomiędzy każdą parą grup (K-W: H(3, N = 2385) 

= 45,40343; p < 0,02), (Wykres 14). Przedstawiamy kategorie wykształcenia ułożone 

według rosnącego wyniku ogólnego z testu: 1) żadne z powyższych, 2) podstawowe, 

3) średnie, 4) wyższe. 

 
Wykres 14. Wyniki względem poziomu wykształcenia w próbie ogólnej. Źródło: [opracowanie własne] 

Co ciekawe, wraz ze wzrostem stopnia religijności, spada znaczenie wykształcenia 

dla ogólnego wyniku. W grupie osób niewierzących (stopień 0. religijności), pomiędzy 

niemal wszystkimi grupami wykształcenia różnica w wyniku była istotna (oprócz pary: 

wykształcenie podstawowe/średnie) – K-W: H(3, N = 1524) = 40,28790; p < 0,01. 

W grupie osób wierzących niepraktykujących (stopień 1. religijności) porównanie 

okazało się istotne jedynie dla pary: wykształcenie podstawowe/wyższe (K-W: H(3, N = 

470) = 11,97055; p < 0,01) natomiast w grupie najbardziej religijnych respondentów 

wykształcenie okazało się nie mieć istotnego znaczenia dla wyniku (K-W: H(3, N = 391) 

= 4,667856; p = 0,1978). 

Hipoteza operacyjna 3. zostaje tym samym utrzymana ze stosownymi zastrzeżeniami. 

5.6. Poziom wiedzy a wiek i placówka edukacyjna 

W próbie ogólnej osoby najmłodsze (18-19 l.) i najstarsze (36+) osiągnęły istotnie 

niższe wyniki od wszystkich pozostałych grup wiekowych (K-W: H(4, N = 2385) = 

54,70776; p << 0,001). Ponadto uczniowie liceów osiągnęli istotnie wyższe wyniki z testu 

niż uczniowie techników oraz wyższe od wyników uczniów szkół zawodowych (K-W: 

H(2, N = 980) = 26,84716; p < 0,005), (Wykres 15). 
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Wykres 15. Wyniki względem rodzaju placówki edukacyjnej. Źródło: [opracowanie własne] 

5.7. Poziom wiedzy a orientacja seksualna 

W próbie ogólnej różnica wyników z testu okazała się istotna pomiędzy osobami bisek-

sualnymi (BS) a heteroseksualnymi oraz pomiędzy osobami biseksualnymi a homosek-

sualnymi, przy czym osoby BS osiągnęły istotnie wyższy wynik od obu wspomnianych 

grup (Wykres 16). Ponadto osoby o innych deklarowanych orientacjach niż wymienione 

powyżej uzyskały istotnie wyższe wyniki z testu od osób heteroseksualnych (K-W: H(3, 

N = 2385) = 91,50818; p < 0,002). 

 
Wykres 16. Wyniki względem orientacji seksualnej w próbie ogólnej. Źródło: [opracowanie własne] 
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5.8. Poziom wiedzy a aktywność seksualna 

Tabela 1 przedstawia aktywność seksualną uczniów liceów i techników z podziałem 

na płeć badanych (N = 955). Stopień 0. oznacza osoby przed inicjacją seksualną, stopień 

1. – osoby po inicjacji, ale nieaktywne seksualnie regularnie w okresie trwania badania, 

stopień 2. – osoby regularnie aktywne seksualnie. 

Tabela 1. Aktywność seksualna uczniów liceów i techników z podziałem na płeć respondentów 
 

Aktywność: 0 Aktywność: 1 Aktywność: 2 N (100%) 

Kobiety 28,5% 14,7% 56,8% 716 

Mężczyźni 38,3% 20,4% 41,3% 196 

Pozostali 55,8% 16,3% 27,9% 43 

Źródło: [opracowanie własne]. 

Większość kobiet i mężczyzn była po inicjacji seksualnej (71,5% kobiet i 61,7% 

mężczyzn). W grupie uczniów nienormatywnych płciowo odsetek osób po inicjacji był 

wyraźnie mniejszy (44,2%). Łącznie 68,27% uczniów liceów i techników w naszym 

badaniu stanowiły osoby po inicjacji seksualnej. 

Ponadto wykazano istotną zależność pomiędzy stopniem religijności a aktywnością 

seksualną uczniów techników i liceów (Chi^2: 11,09209, df = 4; p < 0,05) (Tabela 2). 

W grupie najbardziej religijnych uczniów 58,5% osób było po inicjacji seksualnej, 

podczas gdy w pozostałych grupach było to około 70% uczniów. Odsetek ten jest więc 

zdecydowanie niższy dla uczniów najbardziej religijnych, choć nawet w tej grupie jest 

to ponad połowa uczniów. 

Tabela 2. Aktywność seksualna uczniów liceów i techników z podziałem na stopnie religijności. W nawiasach 

podano różnice względem wartości oczekiwanej 
 

Aktywność: 0 Aktywność: 1 Aktywność: 2 N (100%) 

Religijność: 0 197 (-10,8) 114 (+9,7) 344 (+1,1) 655 

Religijność: 1 45 (-3,5) 18 (-6,4) 90 (+9,9) 153 

Religijność: 2 61 (+14,4) 20 (-3,4) 66 (-11) 147 

N (100%) 303 152 500 955 

Źródło: [opracowanie własne]. 

Stopień aktywności seksualnej okazał się istotny dla porównań wyników z testu 

pomiędzy wszystkimi grupami, przy czym wyniki z testu rosły wraz ze wzrostem stopnia 

aktywności seksualnej (K-W: H(2, N = 2385) = 76,82041; p < 0,02), (Wykres 17). 

W grupie najmłodszej (18-19 lat) istotna okazała się różnica w wynikach pomiędzy 

osobami przed inicjacją a osobami po inicjacji seksualnej (K-W: H(2, N = 1180) = 

50,18152; p < 0,01). Jeśli chodzi o najmłodsze kobiety, sytuacja wygląda jak wyżej, 

czyli porównania okazały się istotne dla różnicy w wynikach z testu pomiędzy kobietami 

przed i po inicjacji (K-W: H (2, N = 887) = 33,49229; p < 0,05). W obu wspomnianych 
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przypadkach wyniki osób przed inicjacją okazały się niższe, natomiast w grupie 

najmłodszych mężczyzn stopień aktywności seksualnej okazał się nieistotny dla różnic 

w wynikach z testu (K-W: H(2, N = 242) = 3,744796; p = 0,1538). 

 
Wykres 17. Wyniki względem stopnia aktywności seksualnej w próbie ogólnej. Źródło: [opracowanie własne] 

6. Dyskusja 

6.1. Wiedza z zakresu edukacji seksualnej a zaangażowanie religijne 

Nasze badanie pokazało, że wyższy deklarowany poziom religijności wiązał się 

z istotnie niższym wynikiem z testu kognitywnego, także w najbardziej interesujących 

nas grupach badanych (por. 5.3). Proponujemy następujące sformułowanie interpretu-

jące powyższy wynik: młodzi ludzie silniej zaangażowani w życie i praktyki religijne 

w Polsce są bardziej narażeni na ryzyko ograniczenia realizacji Praw Seksualnych Czło-

wieka, w szczególności Prawa do nauki oraz prawa do kompletnej i wyczerpującej 

edukacji w zakresie seksualności. 

Powyższe sformułowanie nie stygmatyzuje osób religijnych ani religijności samej 

w sobie. Zwraca jednak uwagę na fakt, że dzieci i młodzież najbardziej zaangażowana 

religijnie prawdopodobnie znajdują się w gorszym położeniu, jeśli chodzi o dostępność 

do edukacji seksualnej i realizację swoich praw.  

Jest to zjawisko, którego partnerzy w edukacji seksualnej powinni być świadomi. 

Osoby religijne mają bowiem prawo do uzyskiwania prawdziwych i rzetelnych infor-

macji. Religijność nie powinna mieć związku z umiejętnością rozpoznania na przykład 

błędnego posługiwania się pojęciami (określanie niektórych form antykoncepcji jako 

środków poronnych) lub dostępności do wiedzy o aktualnym konsensusie ekspertów 

w kwestiach orientacji seksualnych. Religijność też absolutnie nie musi wiązać się 

z tabuizacją seksualności. Jednym z wyraźnie artykułowanych przez WHO (ang. World 

Health Organization, Światowa Organizacja Zdrowia) zadań edukacji seksualnej jest 

budowanie pozytywnej postawy szacunku i akceptacji dla własnej cielesności i seksual-
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ności [12, s. 34-51]. Należy mieć na uwadze, że niektóre konserwatywne narracje kato-

lickie sprzyjają raczej wstydowi i poczuciu winy niż postawie akceptacji [2, 8]. 

W naszym badaniu większość osób, które zadeklarowały się jako osoby wierzące 

należała do wyznania katolickiego. Autorytety instytucji Kościoła katolickiego niejed-

nokrotnie aktywnie przeciwstawiają się edukacji seksualnej opartej na wiedzy naukowej, 

zdarza się, że nawołują wiernych do odejścia od tego rodzaju zajęć i zaprzestania 

wszystkich aktów seksualnych, które nie prowadzą do poczęcia [13]. 

Być może w przygotowaniu świadomych partnerów w edukacji seksualnej powinien 

być kładziony nacisk na umiejętność dialogowania z osobami narażonymi na komuni-

katy płynące od autorytetów religijnych, które mogą negatywnie wpływać na realizację 

prawa do edukacji seksualnej. Może to być bowiem trudna sytuacja dialogiczna, wyma-

gająca specjalnych umiejętności, wyczucia i delikatności, której celem powinno być 

jednak umożliwienie młodym osobom realizacji pełni własnych praw.  

6.2. Wiedza z zakresu edukacji seksualnej a miejsce zamieszkania 

Zgodnie z postawioną przez nas hipotezą 2. okazało się, że w próbie ogólnej miesz-

kańcy wsi osiągali znacząco niższe wyniki niż mieszkańcy dużych i średnich miast (por. 

5.4). Nie wykazano jednak takiej zależności dla grupy najmłodszej, która najbardziej nas 

interesowała. Otrzymany wynik dla całej grupy badanej może sugerować, że mieszkańcy 

dużych i wielkich miast są bardziej uprzywilejowani jeśli chodzi o dostęp do wiedzy 

z zakresu edukacji seksualnej niż mieszkańcy terenów wiejskich. 

6.3. Wiedza z zakresu edukacji seksualnej a wykształcenie 

Hipoteza nr 3 zakładająca, że niższy poziom wiedzy dotyczącej seksualności będą 

przejawiały osoby o niższym poziomie wykształcenia również została utrzymana. Ze 

zdroworozsądkowych powodów taki wynik nie jest być może zaskakujący. Ciekawą 

obserwacją jest natomiast brak powyższej prawidłowości w grupie osób najbardziej reli-

gijnych (por. 5.5). Być może, za pomocą mechanizmów opisanych w sekcji 6.1, tutaj 

również uwidacznia się ograniczenie prawa do edukacji seksualnej związane z zaan-

gażowaniem religijnym, które niweluje wpływ wykształcenia na poziom wiedzy, tak 

ewidentny w pozostałych grupach respondentów. 

6.4. Wiedza z zakresu edukacji seksualnej a płeć badanych 

W naszym badaniu, zarówno w próbie ogólnej, jak i w prawie wszystkich pod-

grupach, mężczyźni uzyskali istotnie niższe wyniki od kobiet oraz pozostałych osób 

(por. 5.2). Większość fałszywych przekonań, które uwidoczniło nasze badanie, dotyczy 

(w bezpośredni sposób) seksualności kobiet – są to głównie fałszywe przekonania 

z zakresu antykoncepcji i praktyk reprodukcyjnych, a więc także działania żeńskiego 

układu rozrodczego. Być może jest to spowodowane trwającą dyskusją na temat aborcji, 

antykoncepcji, antykoncepcji hormonalnej czy awaryjnej, czyli tematów dotyczących 

głównie układu rozrodczego i hormonalnego kobiet, która zmusza każdą ze stron do 

wymyślania i rozpowszechniania własnych argumentów, co może prowadzić do 

powstawania fałszywych przekonań. W naturalny sposób mężczyźni, których tematyka 

ta dotyczy pośrednio, mogą być na nie bardziej podatni. 

 Z raportu Grupy Edukatorów Seksualnych PONTON dowiadujemy się ponadto, że 

często na lekcjach WdŻ więcej czasu poświęca się na omawianie żeńskiego układu 

rozrodczego, treści te kierowane są głównie do dziewczynek, a wręcz zdarzają się sytuacje, 
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gdy zajęcia na ten temat prowadzone są wyłącznie dla nich, w momencie, gdy chłopcom 

nie oferuje się żadnych analogicznych zajęć w tym czasie [7]. Powyższe czynniki mogą 

przekładać się na wyższy poziom wiedzy w grupie kobiet.  

Nasze badanie i jego wyniki w odniesieniu do mężczyzn mogą stanowić przyczynek 

do przemyślenia na nowo sytuacji chłopców i młodych mężczyzn w systemowej edu-

kacji seksualnej.  

7. Podsumowanie 

Wyniki naszego badania wskazują, że następujące czynniki mogą być powiązane 

z ograniczeniem prawa do wiedzy z zakresu edukacji seksualnej: 

• płeć męska; 

• większe zaangażowanie religijne; 

• mieszkanie na terenach wiejskich (względem dużych i wielkich miast); 

• niższy poziom wykształcenia; 

• nauka w technikum (względem liceum). 

Powyższe wnioski podsumowuje i umieszcza w kontekście konkretnych danych 

z przeprowadzonego badania rysunek 1. 

 
Rysunek 1. Czynniki potencjalnie wpływające na ograniczenie realizacji prawa do edukacji seksualnej 

młodych ludzi w kontekście wyników omawianego badania. Źródło: [opracowanie własne] 

Sądzimy, że wyniki oraz dane uzyskane w omawianym badaniu przede wszystkim 

mogą być użyteczne dla partnerów w edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. Bezpośred-

nimi partnerami w edukacji seksualnej są rodzice, opiekunowie, nauczyciele, pracownicy 

socjalni czy grupy rówieśnicze, partnerami pośrednimi są zaś wszystkie podmioty i insty-

tucje odpowiedzialne za kształt edukacji [12, s. 28]. Z perspektywy pedagogicznej edu-

kacja seksualna niewątpliwie stanowi również ważny aspekt kształtowania opracowanych 

przez Parlament i Radę Unii Europejskiej Kompetencji kluczowych w procesie uczenia 

się przez całe życie. Wydaje się, iż ze szczególną uwagą należy zadbać o sytuację osób 

najbardziej religijnych, a także chłopców i młodych mężczyzn. Rekomendujemy dalsze 
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badania w kierunku pogłębionego rozumienia sytuacji chłopców w kontekście edukacji 

seksualnej, obejmującego uwarunkowania społeczne i kulturowe, oraz poszukiwania 

nowych sposobów włączania młodych mężczyzn w działania edukacyjne. Dostrzegamy 

też konieczność uwzględnienia dostępu do wiedzy z zakresu seksualności w rozważa-

niach dotyczących nierówności szans edukacyjnych.  

Wyniki naszego badania przemawiają za koniecznością przemyślenia na nowo dróg 

przygotowywania partnerów – w tym nauczycieli oraz decydentów oświatowych – do 

uznania i wykonywania swojej roli w edukacji seksualnej w sposób rzetelny i respek-

tujący znaczenie praw seksualnych i zdrowia seksualnego w życiu każdego człowieka. 

8. Problemy i ograniczenia 

Niniejsze badanie, w naturalny sposób posiada swoiste problemy i ograniczenia. 

Postaramy się wskazać przede wszystkim te, które wpływają na jego wartość w dyskusji 

o edukacji seksualnej w polskich szkołach. Pierwszy jest oczywiście fakt, że grupa 

badana nie była reprezentatywną próbką populacji młodych ludzi w Polsce. Dodatkowo, 

z założenia uwzględniono jedynie osoby pełnoletnie i w większości były to osoby po 

inicjacji seksualnej. Przebadanie młodszych uczniów mogłoby dać pełniejszy wgląd 

w kształt polskiej edukacji seksualnej.  

Ponadto nasze badanie nie dostarcza danych pozwalających na określenie statusu ma-

terialnego respondentów i ich rodzin, a jest to ważny czynnik, szczególnie w kontekście 

trafnego rozpoznania sytuacji mieszkańców wsi i małych miast.  

Rodzaj domowego wychowania seksualnego odgrywa ważną rolę w kształtowaniu 

młodych ludzi, dlatego być może oprócz poziomu religijności samych badanych należa-

łoby w tego rodzaju badaniach gromadzić dane dotyczące religijności rodziców bądź 

opiekunów, co nie zostało tutaj uczynione. 

Co więcej, pytania merytoryczne w ankiecie badawczej zorientowane były na wiedzę 

wprost dotyczącą stosunków seksualnych pomiędzy mężczyznami a kobietami, czy też 

problemów związanych z płodnością, czyli dotyczących bezpośrednio przede wszystkim 

osób heteroseksualnych. Osoby LGBT+ stanowią grupę, która w kontekście badania 

dostępności do rzetelnej wiedzy na temat własnej seksualności powinna być traktowana 

w sposób szczególny, ponieważ możliwość zdobycia wiedzy, która dotyczy bezpo-

średnio seksualności tych osób jest dla nich nadzwyczaj problematyczna [14, 15]. Nasze 

badanie nie wydaje się adekwatne do ujęcia sytuacji osób LGBT+ w kontekście edukacji 

seksualnej w Polsce. 

9. Załącznik – ankieta 

Tabela 3 przedstawia pełny wykaz merytorycznych pytań pochodzących z ankiety 

badawczej użytej w opisywanym badaniu wraz z możliwymi do wybrania odpowie-

dziami i oznaczeniem prawidłowych odpowiedzi, za które przyznawany był 1 punkt. 
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Tabela 3. Wykaz pytań merytorycznych ankiety badawczej (poprawne odpowiedzi oznaczono znakiem *) 

 Treść Możliwe odpowiedzi  

(oznaczono poprawne) 

1 Prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest 

mniejsze, gdy seks uprawia się w pozycji 

stojącej. 

zgadzam się/nie zgadzam się*/nie wiem 

2 Pierwszy stosunek pomiędzy kobietą 

a mężczyzną może prowadzić do ciąży. 

zgadzam się*/nie zgadzam się/nie wiem 

3 Pierwszy dzień cyklu miesiączkowego to 

pierwszy dzień krwawienia. 

zgadzam się*/nie zgadzam się/nie wiem 

4 Seks oralny nie wiąże się z ryzykiem 

zakażenia chorobami przenoszonymi drogą 

płciową. 

zgadzam się/nie zgadzam się*/nie wiem 

5 Homoseksualność jest zaburzeniem 

seksualnym. 

zgadzam się/nie zgadzam się*/nie wiem 

6 U kobiety, która nigdy nie współżyła, zawsze 

występuje błona dziewicza. 

zgadzam się/nie zgadzam się*/nie wiem 

7 Antykoncepcja hormonalna chroni przed 

chorobami przenoszonymi drogą płciową. 

zgadzam się/nie zgadzam się*/nie wiem 

8 Tzw. antykoncepcja awaryjna (tabletka 

„dzień po”) nie jest środkiem 

wczesnoporonnym. 

zgadzam się*/nie zgadzam się/nie wiem 

9 Receptę na tabletkę „dzień po” może 

wypisać każdy lekarz. 

zgadzam się*/nie zgadzam się/nie wiem 

10 Spirala (wkładka domaciczna) przeznaczona 

jest tylko dla kobiet, które już rodziły. 

zgadzam się/nie zgadzam się*/nie wiem 

11 Plemniki powstają w jądrach. zgadzam się*/nie zgadzam się/nie wiem 

12 Opłukanie narządów płciowych po stosunku 

może być skuteczną metodą zapobiegania 

niechcianej ciąży. 

zgadzam się/nie zgadzam się*/nie wiem 

13 Miejscem rozwoju zarodka i płodu jest 

pochwa. 

zgadzam się/nie zgadzam się*/nie wiem 

14 Przerwanie stosunku na czas wytrysku, tzw. 

stosunek przerywany, nie zabezpiecza przed 

niechcianą ciążą. 

zgadzam się*/ nie zgadzam się/ nie wiem 
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15 Podczas gwałtu jest dużo niższe 

prawdopodobieństwo zajścia w ciążę niż 

podczas stosunku za zgodą. 

zgadzam się/nie zgadzam się*/nie wiem 

16 Transseksualność nie jest uważana przez 

WHO za zaburzenie psychiczne. 

zgadzam się*/nie zgadzam się/nie wiem 

17 Kobieta po 35. roku życia nie może zajść 

w ciążę. 

zgadzam się/nie zgadzam się*/nie wiem 

18 Częste stosunki mogą spowodować trwałe 

rozciągnięcie pochwy. 

zgadzam się/nie zgadzam się*/nie wiem 

19 Osoby niepełnosprawne w większości 

prowadzą aktywne życie seksualne. 

zgadzam się*/nie zgadzam się/nie wiem 

20 Jaka struktura oznaczona jest literą A na 

przedstawionym schemacie? 

 

macica/pochwa/jądro/jajnik*/nerka/nie 

wiem 

21 Jaka struktura oznaczona jest literą B na 

przedstawionym schemacie? 

 

cewka moczowa/nasieniowód/jajowód*/ 

żyła nerkowa/pochwa/nie wiem 

22 Jaka struktura oznaczona jest literą C na 

przedstawionym schemacie? 

 

macica*/pęcherz moczowy/pochwa/ 

łechtaczka/mięśnie przednie brzucha/nie 

wiem 
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23 Jaka struktura oznaczona jest literą B na 

przedstawionym schemacie? 

 

jajniki/nerki/ jądra*/najądrza/osłonki 

jądrowe/nie wiem 

24 Jaka struktura oznaczona jest literą A na 

przedstawionym schemacie? 

 

jajowód/cewka moczowa*/nasieniowód/ 

przewód nasieniowo-moczowy/ciało 

jamiste/nie wiem 

25 Jaka struktura oznaczona jest literą E na 

przedstawionym schemacie? 

 

jajowody/przewody nerkowe/tętnice 

jądrowe/nasieniowody*/najądrza/nie wiem 

Źródło: [opracowanie własne]. 
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Wiedza młodych ludzi o seksualności człowieka w świetle czynników 

demograficznych, społecznych i religijnych 

Streszczenie 

Wiele badań i raportów sugeruje, że stan edukacji seksualnej w polskich szkołach nie jest zadowalający. Jego 

trafna diagnoza w skali kraju nastręcza jednak wielu trudności. Obecnie brakuje danych wiążących poziom 

wiedzy z zakresu edukacji seksualnej z charakterystykami demograficznymi, społecznymi czy religijnymi 

poszczególnych grup młodych osób. Niniejszy rozdział prezentuje i omawia wyniki własnego badania ankie-

towego, którego celem było sprawdzenie czy czynniki, takie jak: płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, 

poziom zaangażowania religijnego czy orientacja seksualna w sposób istotny powiązane są z poziomem 

ogólnej wiedzy z dziedziny seksualności człowieka. Ponad 2000 młodych dorosłych z całej Polski przystą-

piło do wypełnienia ankiety w okresie od XI 2020 do I 2021 roku. Utrzymano znaczną część postawionych 

hipotez – niższy poziom wykształcenia, zaangażowanie religijne, płeć męska oraz zamieszkiwanie wsi 

wiązały się z niższym poziomem wiedzy z zakresu seksualności człowieka. Uzyskane dane mogą przyczynić 

się do lepszej diagnozy problemów polskiego wychowania seksualnego i pomóc w wyznaczaniu celów dla 

bezpośrednich i pośrednich partnerów w edukacji seksualnej dzieci i młodzieży.  

Słowa kluczowe: edukacja seksualna, błędne przekonania, seksualność 

Sexual knowledge in young adults in the light of the demographic, social  

and religious factors 

Abstract 

As many researchers point out, the state of sex education in Poland is far from ideal. Nevertheless, this issue 

is problematic to recognise in an accurate way when the whole country is considered To our best knowledge, 

we presently face the lack of data which could provide for the connections between demographic, social and 

religious factors and the level of sexual knowledge in young people. This chapter is a presentation and 

a discussion of the results of our own survey research which intended to prove the significant associations of 

the factors such as: gender, size of hometown, education, religiousness or sexual orientation with the level 

of general sexual knowledge. Over 2000 young adults from entire Poland participated in the research survey 

between XI 2020 and I 2021. In general, our hypotheses were sustained and factors such as: lower level of 

education, religiousness, living in rural areas and male gender were associated with lower level of sexual 

knowledge. We believe that the results and data we gathered may contribute to more accurate recognition of 

the problems with sexual education in Poland and may be useful and helpful for the direct and indirect 

partners in sexual education of young people. 

Keywords: sex education, misconceptions, sexuality, sexual knowledge 
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Marlena Renata Mitka1 

Wiedza kobiet  

na temat internetowej przemocy seksualnej 

1. Wprowadzenie  

Działania w cyberprzestrzeni stanowią współcześnie jeden z głównych nurtów badań 

nad patologiami społecznymi. Używanie portali społecznościowych, komunikatorów 

internetowych, for, poczt elektronicznych i chmur internetowych, przez które wysyłane, 

udostępnianie i w których przechowywane są różne treści – mogą nieść ze sobą poważne 

zagrożenia. Ponadto często zachowania, które są sprzeczne z moralnością, normami spo-

łecznymi i aktami prawnymi – bywają tolerowane i akceptowalne w przestrzeni inter-

netowej.  

Pojęcie cyberprzemocy odnosi się do zachowań przemocowych opartych na tech-

nologii i służy do szerszego opisania różnych cyfrowych ataków agresji i prześladowań 

[1]. Powszechne korzystanie z Internetu oraz serwisów społecznościowych spotęgowało 

rozwój i rozpowszechnienie nowych form przemocy. Ponadto Internet stał się dla 

sprawców przemocy seksualnej wyjątkowo bezpieczną przestrzenią charakteryzującą 

się dużą dostępnością do ofiar. Cyberprzestrzeń często wykorzystywana jest do kontroli, 

nadużyć i nękania, ale również do rozpowszechniania i powielania treści o charakterze 

przestępczym. 

Badania dowiodły, że Internet i media społecznościowe mają duży wpływ na rozwój 

przemocy, najczęściej wśród nastolatków i młodych dorosłych. Ponadto wyniki badań 

wskazały, że to mężczyźni najczęściej dopuszczają się aktów cyberprzemocy, w postaci 

zamieszczania w Internecie (bez zgody ofiary) obrazów, zdjęć, nagrań o charakterze 

seksualnym [2]. Większość badań wskazuje, że to kobiety częściej narażone są na 

internetową przemoc seksualną [3]. Najczęstszymi przyczynami aktów cyberprzemocy 

są: zazdrość, chęć zemsty, ośmieszenie i ukaranie drugiej osoby. Jednak przemoc skiero-

wana do kobiet wynika również z głęboko zakorzenionych nierówności i dyskryminacji 

oraz chęci sprawowania nad nimi i ich ciałami kontroli. 

Dotychczasowe zainteresowanie badaniem internetowych form przemocy seksualnej 

oraz wiedzą na temat tych zjawisk było niewielkie. Jednakże rozwój technologii dopro-

wadził do tego, że internetowa przemoc seksualna stała się zjawiskiem bardzo po-

wszechnym i niebezpiecznym, o którym wiadomo niewiele. 

Celem badania było poznanie wiedzy kobiet na temat internetowej przemocy seksualnej. 

Badanie zostało przeprowadzone w 2021 roku z wykorzystaniem metody sondażowej.  

2. Internetowe formy przemocy seksualnej  

Internetową przemoc seksualną można rozumieć jako seksualne nadużycia za 

pośrednictwem cyberprzestrzeni, z wykorzystaniem technologii cyfrowych przez jedną 

osobę przeciwko innej. Internetowa przemoc seksualna jest zaliczana do cyberprzemocy 

i może przybrać formę kontrolowania, prześladowania oraz nękania ofiary za pomocą 
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Internetu i urządzeń, takich jak: komputery, telefony, technologie śledzące. Internetowa 

przemoc seksualna odnosi się więc do zachowań przemocowych opartych na technologii 

i służy do szerszego opisania różnych cyfrowych aktów agresji i prześladowań zwią-

zanych ze sferą seksualną.  

Do przemocy seksualnej w Internecie zalicza się szantażowanie i/lub ujawnienie za 

pomocą technologii mobilnych: drażliwych danych i informacji, intymnych rozmów, 

szkodzących obrazów, grafik, zdjęć i filmów, wrażliwych, seksualnych lub dwuznacznych 

zdjęć bez zgody ofiary – najczęściej partnerki lub byłej sympatii, ponieważ najczęstszym 

typem cyberprzemocy jest przemoc partnerska [4].  

Do internetowej przemocy seksualnej zaliczana jest pornografia zemsty, nazywana 

również pornografią odwetową oraz internetowe wymuszanie seksualne.  

Pornografia zemsty jest terminem bardzo szerokim. Najprościej można zdefiniować 

to zjawisko jako rozpowszechnianie seksualnych treści bez zgody drugiej osoby. Termin 

ten odnosi się również do wielu innych sytuacji, między innymi: zemsty byłego partnera, 

kradzieży zdjęć, hakerstwa bądź udostępniania wyretuszowanych zdjęć, tworzenia 

i rozpowszechnienia fałszywych obrazów i/lub nagrań pornograficznych. Przez to, że 

termin opisuje szereg zachowań, niektórzy uważają, że określenie „wykorzystywanie 

seksualne oparte na zdjęciach” (image-based sexual abuse, imagebased abuse) byłoby 

adekwatniejszą nazwą [5]. Ponadto część badaczy sugeruje, że pornografia zemsty 

powinna być uważana za zgwałcenie dokonane za pomocą Internetu (tzw. cybergwałt). 

Argumentują to tym, że pornografia zemsty jest podobna do innych przestępstw seksual-

nych oraz dotyczy kwestii prywatności, naruszenia ciała i podobnie jak inne rodzaje 

nadużyć na tle seksualnym, związana jest z brakiem zgody. Ponadto skutki dla pokrzyw-

dzonych internetową przemocą seksualną przypominają przeżycia ofiar wykorzystywania 

seksualnego – ofiary nie muszą być fizycznie dotykane i penetrowane, aby doświadczyć 

krzywdy i bólu. Ofiary pornografii zemsty doświadczają inwazji na ciało – czują się 

brudne, upokorzone i zawstydzone. Co więcej, ofiary pornografii zemsty spotykają się 

z podobną reakcją społeczeństwa co ofiary, które fizycznie doświadczyły przemocy 

seksualnej – zrzuca się na nie odpowiedzialność za czyny sprawcy, wyśmiewa się 

i umniejsza ich krzywdzie oraz doświadczeniom [6].  

Pornografia zemsty jest internetową formą wykorzystywania seksualnego, która 

dotyka w większości kobiety, zarówno pod względem liczby pokrzywdzonych, jak i reper-

kusji społecznych związanych z rolami płciowymi i stereotypami [7]. Z przeprowa-

dzonych badań wynika, że sprawcy najczęściej udostępniają intymny wizerunek ofiar 

dla zabawy bądź jako formę flirtu, chęci zaimponowania przyjaciołom i znajomym, 

podtrzymywania relacji z ofiarą oraz dla zyskania jej uwagi. Ponadto sprawcy robią to 

z zemsty, chęci zawstydzenia ofiary i w celu jej kontroli. Internetowa przemoc seksualna 

często motywowana jest korzyściami finansowymi lub wymuszeniem innych korzyści 

materialnych bądź niematerialnych [8].  

Pornografia zemsty jest coraz częściej występującym zjawiskiem i wynika z lekcewa-

żącego stosunku do działań w sieci oraz braku społecznego zrozumienia ogromu krzywd, 

jakie ono wyrządza. Jest to również spowodowane niesprawiedliwym obwinianiem ofiar 

oraz nadmiernym usprawiedliwianiem poczynań sprawcy.  

Internetowe wymuszenie seksualne to groźba rozpowszechnienia wyraźnych, in-

tymnych, wstydliwych materiałów o charakterze seksualnym, w celu uzyskania pewnych 

dóbr lub wymuszenia pewnych zachowań. Żądania są zróżnicowane i nie zawsze mają 
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charakter seksualny. Pojęcie to odnosi się do konkretnych przypadków wymuszenia, gdzie 

sprawca szantażuje drugą osobę rozpowszechnieniem treści o charakterze erotycznym, 

które nabył legalnie bądź nielegalnie. Działania cyberprzestępców są motywowane nie 

tylko zemstą, chęcią krzywdy, posiadania nad kimś kontroli, ale przede wszystkim 

chęcią zyskania pewnych dóbr. Sprawcami internetowego wymuszenia seksualnego są 

najczęściej: handlarze ludźmi, członkowie grup zorganizowanych, cyberprzestępcy oraz 

przemocowcy. Często sprawcy przemocy domowej wykorzystują internetowe wymu-

szenie seksualne – oprawcy tworzą potajemnie lub pod przymusem treści o charakterze 

erotycznym z ofiarą, a następnie grożą rozpowszechnieniem tych treści. Tym sposobem 

zmuszają ofiary do dalszego angażowania się w niechcianą relację [9].  

Niepewność ofiar czy ich wizerunki zostaną rozpowszechnione powodują u nich 

cierpienie emocjonalne, strach, depresję oraz ostry, długotrwały stres [10]. Ofiary inter-

netowej przemocy seksualnej mogą doświadczyć bardzo negatywnych konsekwencji 

społecznych, takich jak: utrata pracy, wydalenie ze szkoły, przymus zmiany nazwiska 

i miejsca zamieszkania [11]. 

Internetowa przemoc seksualna stanowi narastający problem we współczesnym świecie, 

po części z powodu szybkiego rozwoju technologii cyfrowych, ale również przez trud-

ności w przygotowaniu skutecznych działań prewencyjnych, edukacyjnych i pomocowych. 

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej doprowadził do tego, że przemoc 

seksualna wspomagana technologią stała się bardzo powszechnym i niepokojącym zja-

wiskiem. Technologie cyfrowe są wykorzystywane przez sprawców nie tylko do kontroli, 

nadużyć i nękania, ale również do rozpowszechniania i powielania treści o charakterze 

przestępczym.  

3. Metodologia  

3.1. Cele badania  

Głównym celem badań było określenie wiedzy respondentek na temat przemocy sek-

sualnej, w tym internetowej przemocy seksualnej. Przeprowadzone badania miały cha-

rakter nowatorski pod względem celu badań.  

3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, który został zrealizo-

wany za pomocą techniki ankiety. Kwestionariuszem ankiety przebadano 310 kobiet, 

które były zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania. 

Badania własne były przeprowadzane w 2021 roku.  

3.3. Próba badawcza 

W badaniu ankietowym wzięło udział 310 respondentek z całej Polski. Kanałem 

dotarcia do respondentek były media społecznościowe. Najliczniejszą grupą badaną 

stanowiły kobiety w przedziale wiekowym 20-29 – 63,3% badanych. W tym 53,2% to 

osoby w granicach wieku 20-25 lat. Drugą najliczniejszą grupą wiekową były kobiety 

w przedziale 16-19 lat (23,4%), a trzecią respondentki w wieku od 30 do 39 lat (5,5%). 

W najliczniejszym przedziale wiekowym znalazły się kobiety młode, które często ko-

rzystają z mediów społecznościowych i udzielają się na różnych portalach, grupach 

i forach internetowych. 
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Najwięcej przebadanych kobiet zamieszkiwało miasta powyżej 250 tys. mieszkańców 

(29%) oraz miasta do 50 tys. mieszkańców (24,8%). Uzyskałam również dużo odpowiedzi 

od kobiet mieszkających na wsi (23,2%). Najmniej respondentek pochodziło z miasto 

do 250 tys. mieszkańców (12,6%) oraz z miast do 100 tys. mieszkańców (10,3%).  

Wśród przebadanych dominowały kobiety z wykształceniem średnim i wyższym. 

Wykształcenie średnie zadeklarowało 154 (49,8%) kobiet, natomiast wyższe wykształ-

cenie miało 120 (38,8%) respondentek. Wykształcenie zawodowe posiadało tylko 5 

(1,6%) kobiet, a podstawowe – 30 (9,7%). Trzeba, jednakże zaznaczyć, że wykształcenie 

podstawowe zaznaczały często respondentki, które przez wzgląd na swój młody wiek 

nie osiągnęły jeszcze średniego wykształcenia. 

Posiadane wykształcenie powinno mieć wpływ na wynik badań, gdyż wśród kobiet 

z wyższym wykształceniem wiedza o przemocy seksualnej i jej formach powinna być 

lepiej znana.  

3.4. Metody  

Badanie polegało na zastosowaniu autorskiego kwestionariusza ankiety. W kwestio-

nariuszu znalazły się pytania odnośnie przemocy seksualnej – jej definicji, przyczyn 

i form – które zbadały poziom wiedzy przebadanych respondentek.  

4. Wiedza kobiet na temat internetowej przemocy seksualnej – wynik 

badań własnych  

4.1. Ogólna wiedza dotycząca przemocy seksualnej  

Podczas badań poproszono respondentki o udzielenie odpowiedzi co oznacza według 

nich termin „przemoc seksualna”. Definiując to zagadnienie, kobiety najczęściej zwracały 

uwagę, że jest to działanie, na które nie wyrażono zgody. Często pojawiły się również 

odpowiedzi, że dla respondentek przemoc seksualna może przybierać formę werbalną, 

w postaci niechcianych komentarzy, uwag, żartów z podtekstem erotycznym.  

W oparciu o odpowiedzi badanych wyodrębniono trzy kategorie wraz z przykłado-

wymi wypowiedziami: 

• Przemoc seksualna jako definicja. 

• Przemoc seksualna jako formy przemocy.  

• Przemoc seksualna jako zachowanie.  

Tabela 1. Termin „przemoc seksualna” w ujęciu respondentek  

Przemoc 

seksualna 
Przykładowe wypowiedzi 

Przemoc 

seksualna 

jako 

definicja  

• Dopuszczenie na kimś czynności o charakterze seksualnym, które 

przekraczają prawne lub/i osobiste normy 

poszkodowanego/poszkodowanej; 

• Jakiekolwiek działanie seksualne/cielesne, którego nie życzy sobie osoba 

doświadczająca takiej przemocy; 

• Każda forma naruszenia cielesności lub komfortu drugiej osoby, 

wyrządzenie krzywdy i cierpienia. Często nie musi być świadoma ze strony 

sprawcy. Przemoc seksualna dotyka aspektów seksualności drugiej osoby, 

nie tylko w aspekcie fizycznym; 

• Przekroczenie granic związanej z seksualnością względem drugiej osoby; 
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• Wszystkie działania, które opierają się o sferę seksualną i nie są robione za 

zgodą wszystkich osób, które uczestniczą w danej sytuacji; 

• Wykonywanie czynności seksualnej lub o zabarwieniu seksualnym 

z uczestnictwem osoby, która nie wyraża w sposób jasny zgody na daną 

czynność.  

Przemoc 

seksualna 

jako formy 

przemocy 

• Próba zgwałcenia, zgwałcenie, w tym zgwałcenia dokonywane podczas 

konfliktów zbrojnych; 

• Handel ludźmi w celach seksualnych; 

• Molestowanie seksualne, w tym catcalling2; 

• Ograniczenie dostępu do antykoncepcji; 

• Pedofilia; 

• Prezentowanie treści pornograficznych; 

• Prześladowane na tle płciowym; 

• Wykorzystywanie erotycznych zdjęć drugiej osoby; 

• Wykorzystywanie seksualne; 

• Zmuszenie do prostytucji.  

Przemoc 

seksualna 

jako 

zachowanie  

• Niechciany dotyk (gdy ktoś obmacuje nasze ciało mimo naszego sprzeciwu, 

macanki); 

• Niestosowne komentarze, żarty, uwagi o podłożu seksualnym; 

• Robienie z ukrycia zdjęć i szantażowanie nimi;  

• Wysyłanie nagich zdjęć drugiej osobie bez jej przyzwolenia.  

Źródło: opracowanie własne. 

Respondentki zostały również zapytane o przyczyny generujące występowanie prze-

mocy seksualnej. Ich odpowiedzi były zróżnicowane, choć pojawiło się wspólne podłoże 

dotyczące wzorców wyniesionych z domu i wychowania sprawców.  

W oparciu o odpowiedzi wyodrębniono trzy kategorie przyczyn wraz z przykładami: 

• Przyczyny jednostkowe, m.in.: dysfunkcyjna rodzina, złe wzorce wychowawcze, 

nieumiejętność radzenia sobie w kontaktach międzyludzkich, problemy osobowo-

ściowe, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia psychiczne, zaburzenia związane 

z traumatycznymi wydarzeniami. 

• Przyczyny systemowe, m.in.: brak odpowiednich działań organów ścigania i orga-

nów wymiaru sprawiedliwości („bezkarność oprawców”, „pobłażanie osobom, które 

taką przemoc stosują”, „nietykalność sprawców”, „poczucie przyzwolenia”, „słaba 

ochrona praw kobiet”), brak rzetelnej i powszechnej edukacji seksualnej oraz anty-

przemocowej, niski poziom wsparcia psychologiczno-terapeutycznego, utrudniony 

dostęp do kompleksowej pomocy zarówno ofiarom, jak i sprawcom.  

• Przyczyny społeczne, m.in.: dyskryminacja płciowa, kultura gwałtu (seksualizacja 

zwłaszcza kobiet i dzieci, uprzedmiatawianie kobiet), victim blaming („obwinianie 

ofiar za doznaną krzywdę”, „piętnowanie ofiar zamiast sprawców”, „usprawiedli-

wianie sprawców”), toksyczna męskość („kultura dominacji mężczyzn”, „kreowanie 

norm, że seks jest czymś co należy się mężczyznom”), przyzwolenie społeczne 

(„ignorancja społeczna”, „akceptowanie i normalizacja zachowań przemocowych”, 

 
2 Inaczej street harassment, czyli molestowanie uliczne, które obejmuje szeroki zakres zachowań: niechciane 

komentarze o charakterze seksualnym, prowokacyjne i/lub obelżywe gesty, trąbienie, gwizdanie, dotykanie 

przez nieznajomych w miejscach publicznych (na ulicach, centrach handlowych, transporcie publicznym).  
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„społeczne bagatelizowanie problemu przemocy seksualnej”, „stereotypy społeczne 

dotyczące gwałtu”). 

Respondentki w większości przypadków udzieliły poprawnych odpowiedzi, ponie-

waż przemoc seksualna zakorzeniona jest w społecznie skonstruowanych normach 

i systemach. Model społeczno-ekonomiczny, który przedstawia przyczyny przemocy 

seksualnej skupia się na czynnikach jednostkowych (problemy indywidualne, zaspoko-

jenie własnych potrzeb, wiara w stereotypy płci i mity dotyczące przemocy seksualnej), 

interpersonalnych (dorastanie w niekorzystnym środowisku wychowawczym, przyswa-

janie niepoprawnych wzorców, funkcjonowanie w rodzinie dysfunkcyjnej), systemowych 

(wzorce przekazanie w procesie socjalizacji, patriarchalne skłonności do podporząd-

kowania, praktykowanie męskiej supermacji, nierówności społeczne), społeczno-kultu-

rowych (kwestionowanie odpowiedzialności sprawców przez społeczeństwo, obwinianie 

ofiar za przeżytą krzywdę, umniejszanie i trywializowanie doświadczeń ofiar), poli-

tyczno-ekonomicznych (nierówności zawodowe i płacowe, niedopracowane prawo-

dawstwo) oraz religijnych [12].  

4.2. Ogólna wiedza respondentek dotycząca wybranych form przemocy 

seksualnej  

Na pytanie o formy przemocy seksualnej respondentki najczęściej wymieniały: zgwał-

cenie, pedofilia, molestowanie seksualne i zmuszanie do czynności seksualnych innych 

niż penetracja. Pojawiły się również takie odpowiedzi, jak: ekshibicjonizm, handel 

ludźmi na tle seksualnym, kontrola dziewictwa, niechciany dotyk, odmowa antykoncepcji, 

okaleczanie narządów płciowych, podglądactwo, sutenerstwo, stręczycielstwo, zmuszanie 

do aborcji, zmuszanie do małżeństw, w tym ożenek dzieci, zmuszanie do obcowania 

z treściami seksualnymi lub pornograficznymi i zmuszanie do prostytucji. Niektóre 

z ankietowanych wymieniały takie zjawiska, jak: femicide oraz stealthing. Femicide to 

termin oznaczający przestępstwa z nienawiści na tle seksualnym, głównie w kontekście 

zabijania kobiet lub dziewcząt przez mężczyzn [13]. Natomiast stealthing to forma 

napaści seksualnej, która polega na celowym, umyślnym usunięciu bądź uszkodzeniu 

środków antykoncepcyjnych przez jednego partnera bez wiedzy i/lub zgody drugiego 

partnera [14]. 

Warto zauważyć, że chociaż padały takie odpowiedzi, jak wykorzystywanie dzieci, 

wykorzystywanie seksualne dzieci, przemoc seksualna wobec dzieci to tylko 2 respon-

dentki wymieniły kazirodztwo. W powszechnym rozumieniu, przemoc seksualna wobec 

dzieci i młodzieży jest utożsamiana z pedofilią, a wykorzystywanie kazirodcze jest zja-

wiskiem przemilczanym w dyskursie społecznym, choć jak pokazują dane – kazirodztwo 

należy do najczęstszych przestępstw seksualnych [15].  

W odpowiedziach pojawiały się również formy zaliczane do internetowej przemocy 

seksualnej, takie jak: wysyłanie erotycznych treści bez zgody odbiorcy, negatywny sexting, 

pornografia zemsty, internetowe wymuszenie seksualne oraz grooming, czyli zacho-

wanie polegające na nawiązaniu przez osobę dorosłą za pomocą Internetu i/lub sieci 

teleinformatycznych kontaktów z małoletnim, w celu uwiedzenia go i doprowadzenia 

do obcowania płciowego [16]. 
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4.3. Internetowa przemoc seksualna  

W celu poznania wiedzy na temat internetowych form przemocy seksualnej, zapy-

tano respondentki czy wiedzą, czym jest pornografia zemsty i internetowe wymuszenie 

seksualne. Kobiety miały wybrać prawidłową odpowiedź spośród trzech definicji. 

Czwartą możliwością było zaznaczenie odpowiedzi „nie wiem”. 

W przypadku pornografii zemsty 142 (45,8%) przebadanych kobiet wskazało odpo-

wiednią definicję. Zdefiniowały pornografie zemsty jako: udostępnianie bez zgody zdjęć 

o charakterze seksualnym, w ramach zemsty partnera bądź kradzieży zdjęć, hakerstwa 

lub udostępnianie zretuszowanych zdjęć, nagrań.  

Natomiast 113 (36,5%) respondentek udzieliło niepoprawnej odpowiedzi, a 55 (17,7%) 

nie wiedziało, czym jest pornografia zemsty. Wynika z tego, że 168 (54,1%) przeba-

danych kobiet nie ma podstawowej wiedzy odnośnie nowych form przemocy seksualnej. 

Tabela 2. Pornografia zemsty  

Pornografia zemsty to: 
Liczba 

odpowiedzi (lb.) 

Liczba 

odpowiedzi (%) 

Pewna forma ryzykownych zachowań seksualnych, 

polegająca na wykonywaniu zdjęć i filmów z 

udziałem własnej osoby, w skąpych strojach lub 

będącej całkowicie roznegliżowanym. Następnie 

treści są rozsyłane za pomocą wiadomości 

internetowych do przyjaciół, partnerów bądź 

nieznajomych. 

13 4,2% 

Udostępnianie bez zgody zdjęć o charakterze 

seksualnym, w ramach zemsty partnera bądź 

kradzieży zdjęć, hakerstwa lub udostępnianie 

zretuszowanych zdjęć, nagrań.  

142 45,8% 

Świadome udostępnienie bez zgody zdjęć byłego 

partnera/ki w ramach zemsty, w celu poniżenia 

i ośmieszenia.  

100 32,3% 

Nie wiem czym jest pornografia zemsty. 55 17,7% 

Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku zjawiska, jakim jest internetowe wymuszenie seksualne – poprawnej 

odpowiedzi udzieliło 121 (39,0%) respondentek. Wybrały one definicję, która tak 

charakteryzuje internetowe wymuszenie seksualne (sextortion): szantaż rozpowszech-

niania wyraźnych, intymnych, wstydliwych materiałów o charakterze seksualnym bez 

zgody, w celu uzyskania pewnych dóbr lub wymuszenia pewnych zachowań bądź warunków. 

142 (45,8%) przebadanych kobiet podało nieprawidłową odpowiedź, a 47 (15,2%) 

respondentek zaznaczyło, że nie wie, czym jest internetowe wymuszenie seksualne. 

Wynika z tego, że 189 (61%) przebadanych kobiet nie ma odpowiedniej wiedzy odnośnie 

wybranych form internetowej przemocy seksualnej. 
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Tabela 3. Internetowe wymuszenie seksualne 

Internetowe wymuszenie seksualne to: 
Liczba 

odpowiedzi (lb.) 

Liczba 

odpowiedzi (%) 

Szantaż rozpowszechnienia wyraźnych, intymnych, 

wstydliwych materiałów o charakterze seksualnym 

bez zgody, w celu uzyskania pewnych dóbr lub 

wymuszenie pewnych zachowań bądź wymuszenie 

pewnych zachowań lub warunków. 

121 39% 

Składanie w sieci propozycji obcowania płciowego, 

nakłanianie do poddania się lub wykonywania innych 

czynności seksualnych lub udział w produkowaniu 

treści pornograficznych. 

49 15,8% 

Wszelkiego rodzaju nadużycia seksualne dokonywane 

za pomocą Internetu. 
93 30% 

Nie wiem, czym jest internetowe wymuszenie 

seksualne. 
47 15,2% 

Źródło: opracowanie własne. 

5. Podsumowanie  

Respondentki, definiując termin „przemocy seksualnej”, zwracały uwagę, że jest to 

działanie, na które nie wyrażono zgody. Co zaskakujące – ankietowane w większości 

uważały, że przemoc seksualna może przybierać formę werbalną. Respondentki w dużej 

mierze uważały, że przemoc seksualna jest wynikiem nabycia pewnych wzorców i zacho-

wań w wyniku oddziaływania rodzinnego i społecznego. Choć analiza wiedzy o formach 

przemocy seksualnej wypadła dobrze, to jednak z przeprowadzonych badań wynika, że 

respondentki nie mają wystarczającej wiedzy na temat internetowych form przemocy 

seksualnej, a większość z nich to osoby w wieku od 16 do 29 lat. W społeczeństwie 

istnieje przekonanie o wysokim poziomie wiedzy młodych ludzi w tematach związanych 

z Internetem, jednak jedynie 45,8% respondentek umiało zdefiniować pornografię 

zemsty, a 39% – internetowe wymuszenie seksualne. 

Internetowa przemoc seksualna stanowi narastający problem, który jest głęboko 

traumatyzujący, ponieważ wpływa i zaburza najbardziej prywatną i intymną przestrzeń 

ofiary. Dyscypliny naukowe, które zajmują się przemocą, na razie nie dostarczyły 

bogatej wiedzy empirycznej i badawczej dotyczących tych zjawisk. Do tej pory prze-

prowadzono niewiele badań odnośnie pornografii zemsty i internetowego wymuszenia 

seksualnego, przez to niedokładnie została poznana częstotliwość występowania tych 

zjawisk oraz niezbyt dobrze została opisana charakterystyka ofiar i sprawców.  

Brak dostatecznej wiedzy przebadanych kobiet odnośnie przemocy seksualnej 

w Internecie może wynikać również z braku nakreślenia tego tematu w społecznej oraz 

naukowej świadomości. A to skutkuje brakiem rzetelnej wiedzy i odpowiednich działań, 

co z kolei powoduje tworzenie i podtrzymywanie mitów związanych z przemocą seksualną.  

Z wyników przeprowadzonych przeze mnie badań można wysnuć konkluzje – istnieje 

przekonanie, że przemoc seksualna obejmuje jedynie tradycyjne formy wykorzysty-

wania seksualnego (zgwałcenie, pedofilię, molestowanie seksualne). Jest to spowodowane 

zarówno brakiem dostępu do rzetelnych informacji, jak i przemilczeniem naukowo-

społecznym tego typu zjawisk (o niebezpieczeństwach związanych z Internetem mówi 

się najczęściej w kontekście wyłudzeń, kradzieży i hakerstwa). 
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W kontekście przeprowadzonych badań szczególnie ważne jest nauczenie wyrażania 

i egzekwowania swoich praw i potrzeb. Istnieje ogromna potrzeba rzetelnej edukacji 

seksualnej i antyprzemocowej oraz kształtowania kompetencji chroniących przed przemocą 

seksualną: tworzenia skutecznych kampanii społecznych, szkoleń i warsztatów kierowa-

nych do dzieci, młodzieży, ale również osób dorosłych i starszych. 

Przemoc seksualna w przestrzeni internetowej jest zjawiskiem realnym i powszech-

nym. Wyniki badań własnych przedstawione w artykule nie wyczerpują złożoności 

problemów związanych z przemocą seksualną, ale mogą stanowić ważne źródło infor-

macji dla osób zainteresowanych tym tematem.  
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Wiedza kobiet na temat internetowej przemocy seksualnej  

Streszczenie  

Praca jest próbą przybliżenia zjawiska internetowej przemocy seksualnej. W rozdziale omówiono najczęściej 

spotykane zjawiska, które dotyczą cyberprzemocy: pornografii zemsty oraz internetowego wymuszenia 

seksualnego. W rozdziale zaprezentowano również wyniki autorskich badań, które dotyczyły wiedzy kobiet 

na temat internetowej przemocy seksualnej.  

Słowa kluczowe: przemoc seksualna, internetowa przemoc seksualna, pornografia zemsty, internetowe 

wymuszenie seksualne  

The women’s knowledge about online sexual abuse  

Abstract  

The Dissertation is an attempt to introduce the phenomenon of online sexual violence. The chapter discusses 

the most common phenomena that concern cyberbullying: revenge pornography and sextortion. The chapter 

also presents the results of the author’s research, phenomena that concern women’s knowledge about sexual 

violence on the Internet.  

Keywords: sexual violence, online sexual abuse, revenge porn, sextortion  
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Monika Bujewska1  

Przemoc seksualna wobec dzieci 

Świat jest niebezpiecznym miejscem nie z powodu tych, którzy czynią zło, lecz 

tych, którzy na nie patrzą i nic nie robią (Albert Einstein) [1, s. 62].  

1. Wprowadzenie  

Można wyróżnić cztery rodzaje złego traktowania: przemoc fizyczną, znęcanie się 

psychiczne (emocjonalne), zaniedbywanie oraz wykorzystanie seksualne. W niniejszej 

pracy zdecydowano się na omówienie ostatniej formy złego traktowania [2, s. 43]. Wyko-

rzystanie cudzej bezbronności, zwłaszcza gdy mówimy o dzieciach, jest szczególnie 

traumatyczne, ponieważ małoletni nie potrafią się obronić i apelować o pomoc. Dlatego 

celowo niniejsza praca została rozpoczęta cytatem Alberta Einsteina, ponieważ przed-

miotem rozdziału jest przemoc seksualna wobec dzieci. W ten sposób pokazano, że nie 

można tolerować i akceptować przemocy. Nie można udawać, że problem nie istnieje, 

lecz należy reagować i działać. Każda osoba mająca wiedzę odnośnie dokonanego 

przestępstwa ma obowiązek powiadomić o tym odpowiednie służby. 

Jest to praca przeglądowa o charakterze naukowym, ukazująca klasyfikację zachowań 

przemocowych, fazy molestowania seksualnego u dzieci oraz oznaki wykorzystania 

dzieci. Dziecko skrzywdzone w sferze seksualnej, doznaje również emocjonalnej szkody, 

z którą może zmagać się latami [3, s. 3]. Sformułowano następujące cele: przedstawienie 

zjawiska przemocy seksualnej, zaprezentowanie praktycznych wskazówek zapobiegania 

omawianego zjawiska.  

2. Przemoc seksualna w świetle kodyfikacji prawnej  

Poniżej zaprezentowano art. 200 Kodeksu karnego opisujący karalność przestępstwa 

na tle seksualnym:  

Dotyczy ono karalności doprowadzenia osoby małoletniej (poniżej 15. roku 

życia) do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej 

(czyny lubieżne), a także (w par. 2 tego artykułu) zakazu utrwalania treści 

pornograficznych z udziałem takiej osoby. Jak łatwo stwierdzić, w opisanym 

przypadku nie ma znaczenia zgoda wyrażona przez dziecko, czy jej brak na 

dokonanie opisanych czynności. Po prostu: nie można przedsiębrać wobec 

dziecka żadnych czynności o charakterze seksualnym! Przestępstwo to ścigane 

jest z urzędu, podobnie jak i wszystkie pozostałe przestępstwa [4].  

W pracy podkreślono jedno zdanie podczas prezentacji artykułu 200, ponieważ w ten 

sposób można zaznaczyć, że nikt nie ma prawa odbywać stosunków seksualnych z nie-

letnimi. Zgoda wyrażona przez dziecko nie ma żadnego znaczenia. 

  

 
1 mb370496@wp.pl, Pedagogika, Wydział Pedagogiki, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy.  
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3. Zdefiniowanie zjawiska przemocy seksualnej wobec dzieci w sferze 
obyczajowo-kulturowej oraz w literaturze przedmiotu 

Badania kliniczne oraz kryminologiczne dowodzą, że nie istnieje żadna realna bariera 
chroniąca dziecko przed wykorzystaniem seksualnym. Nie można jednoznacznie stwier-
dzić, że jest nią: wiek, płeć, poziom niechęci dziecka do inicjacji seksualnej [5, s. 108]. 

Skrzywdzenie na tle seksualnym powoduje, że ofiara doznaje krzywdy fizycznej oraz 
emocjonalnej. Wskazano, że poza dwoma wymienionymi formami przemocy jeszcze 
trudniejsze staje się utrzymanie tajemnicy, która wywołuje ogromne piętno milczenia 
i staje się źródłem urazu [3, s. 3-5]. O zagadnieniu tajemnicy powiem więcej, mówiąc 
o fazach molestowania seksualnego. Dla ofiar doznających przemocy seksualnej per-
spektywa obyczajowo-kulturowa nie ułatwia uporania się z problemem. Aktywność 
seksualna wywiera społeczną presję. W środowisku istnieje przekonanie o pożądanym 
dziewictwie partnerki. W sytuacji doświadczenia wykorzystania seksualnego osoba 
pokrzywdzona czuje, że straciła swoją czystość i w chwili ujawnienia pojawia się wew-
nętrzny strach. Pojawia się bariera języka utrudniająca poradzenie sobie z trudną 
doświadczoną sytuacją [3, s. 3-5].  

Zanim zostanie zdefiniowana przemoc seksualna oraz zaprezentowane pojęcia zwią-
zane z tematem, należy skupić uwagę na społeczne przeświadczenie związane z przesad-
nym podejrzewaniem opiekunów o wykorzystaniu seksualnym. Fakt, że nauczyciel 
przytuli dziecko w przedszkolu, gdy ono płacze w sytuacji, gdy coś się stało, nie oznacza, 
że ma złe zamiary w stosunku do dziecka. Kolejnym przykładem jest zdarzenie, w któ-
rym wnuczę siedzi na kolanach u swojego dziadka. To wcale nie musi oznaczać, że starszy 
pan czepie erotyczną satysfakcję. Normalne pieszczoty mieszczące się w relacji dziadek-
-dziecko wynikają tylko i wyłącznie z międzyludzkiej, rodzinnej bliskości. Większość 
dorosłych nie przekracza granic. Człowiek potrzebuje kontaktu fizycznego. Dzieci lubią 
przytulać się do swoich bliskich [3, s. 5, 9].  

Natomiast o zaistnieniu zjawiska przemocy seksualnej możemy powiedzieć, gdy 
dochodzi do potajemnego, żenującego dotykania miejsc intymnych. Teoretycy wyróżnili 
dwie kategorie nadużycia seksualnego: obejmujące dotyk oraz bez dotyku Obejmujące 
dotyk dotyczą próby odbycia stosunku lub dotykania genitaliów. Istotne jest, by pod-
kreślić, iż nadużycie w tej kategorii może być z użyciem siły lub bez użycia siły, gdy 
dziecko zostaje namówione do wykonania czynności seksualnej. Natomiast nadużycie 
bez dotyku obejmuje stymulację werbalną [3, s. 9].  

Często wykorzystanie seksualnie odbywa się poprzez przekupywanie dzieci obieca-
nymi zabawkami, pieniędzmi lub innymi przyrzeczonymi rzeczami, które małoletni ma 
otrzymać w zamian za inicjację seksualną.  

Do zajętego zabawą na podwórku Maćka podszedł pan i zaczął rozmawiać na 
temat marek samochodów. W końcu oświadczył, że jeżeli chce, to może od niego 
dostać samochód zdalnie sterowany, ale musi z nim pójść, bo samochód jest 
w domu, parę kroków stąd. Kiedy przyszyli na miejsce, pan pokazał Maćkowi kilka 
rzeczywiście rewelacyjnych aut, ale powiedział, że dostanie jedno z nich, jak się 
rozbierze. Następnie zaprowadził go na tapczan i zaczął głaskać i całować. 
Potem się rozebrał i kazał się też głaskać. Chłopiec się bał, ale pan go nie 
puszczał, i mówił, żeby się nie bał. Z wypowiedzi Maćka wynika, że pieszczoty 
polegały wyłącznie na dotykaniu, całowaniu i masturbacji. Potem pan karmił 
Maćka dobrymi kanapkami, dał samochód, ale nie ten, który obiecał, lecz gorszy, 
i powiedział, że jeżeli przyjdzie jeszcze do niego, to dostanie lepszy. Chłopiec 
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poszedł tam jeszcze dwa razy. Otrzymał samochód oraz pieniądze na lody 
i cukierki. Przestał chodzić, kiedy pan przyprowadził jeszcze innego „faceta”. 
Na pytanie, czy nie bał się iść do obcego człowieka, Maciek powiedział, że nie 
był całkiem obcy, widział go czasem koło swojego bloku, jak chodził z psem na 
spacer, wiedział też, gdzie mieszka [5, s. 45].  

Zaprezentowany przykład pokazuje m.in., że najczęściej sprawcą przestępstw 
seksualnych jest osoba znana ofiarom. Najczęściej dochodzi do wykorzystania seksual-
nego przez ojców w stosunku do córek. Jednak zdarzają się również skrzywdzenia przez 
matkę, te sprawstwa są pomijane w problematyce seksuologii [6, s. 9, 11]. 

4. Definicyjne ujęcie pojęć związanych z przemocą seksualną 

Przestępstwa seksualne są przejawem zaburzenia psychicznego, leczonego przez 
specjalistę z dziedziny psychiatrii o specjalizacji seksuologii. Przemoc seksualna jest 
jednym z kluczowych pojęć. Synonimicznie używa się określeń: molestowanie sek-
sualne lub gwałt [7].  

Mówiąc o przestępstwach seksualnych, nie można pominąć kazirodztwa, które 
ściśle łączy się z podejmowaną problematyką wykorzystania seksualnego wobec dzieci. 
Kazirodztwo dotyczy wykorzystania przez osoby najbliższe, tzn. rodziców biologicznych, 
a także zastępczą pieczę. Kontakt seksualny może zostać wymuszony siłą, jak również 
bez użycia przemocy [8]. 

Natomiast pedofilia jest zaburzeniem, w którym osoba chora zaspokaja potrzeby 
seksualne przez kontakt z dzieckiem. Etymologia słowa wprowadzonego do psychopa-
tologii wywodzi się z języka greckiego. Parafilia – zlepek słów: para – obok; phlilia – 
skłonność, miłość, można tłumaczyć jako pozostawanie obok miłości. To świadczy 
o skłonności pozostającej poza normą. Natomiast w liście ICD-10 pedofilia wpisana jest 
jako kategoria F65 do zaburzeń preferencji seksualnych [9, s. 20-22].  

5. Klasyfikacja zachowań przemocowych  

Chciałabym holistycznie zaprezentować zachowania na tle seksualnym wobec dzieci. 
Dlatego w każdym podrozdziale przedstawiona zostanie klasyfikacja typologii zachowań 
seksualnych. Możemy wyróżnić przemoc seksualną: bez kontaktu fizycznego, z kontak-
tem fizycznym, kontakty penetracyjne, seksualne wyzyskiwanie dzieci oraz przemoc 
połączoną z innymi dodatkowymi formami przemocy [10]. 

5.1. Przemoc seksualna wobec dziecka bez kontaktu fizycznego   

W społeczeństwie zdarza się mylne postrzeganie, że przemoc może być tylko fizyczna. 
Należy apelować i edukować, że przemoc słowna, seksualna bez bliskiego kontaktu, 
również istnieje. Jak wskazano w tabeli są to akty pozbawione kontaktu cielesnego. Do 
takich zachowań zalicza się: treści pornograficzne, podglądactwo, fetyszyzm, ekshibi-
cjonizm, fotografowanie oraz telefony o nieprzyzwoitej treści [5, s. 109].  

5.2. Przemoc seksualna wobec dziecka z kontaktem fizycznym 

W literaturze przedmiotu dostępne jest pojęcie „dotyku wstrętu” wywołujące zro-
zumiałą panikę, obrzydzenie i strach u dziecka, które doznaje lubieżnego czynu [11, 
s. 131, 140, 141]. Przemoc fizyczna w stosunku do dziecka pojawia się w momencie, 
gdy sprawca zaczyna stosować pieszczoty o charakterze seksualnym. Można do nich 
zaliczyć: dotykanie, głaskanie, a także dopuszczenie się masturbacji, stosunków analnych, 
seksualnych oraz kontaktów fellatio. Przemoc seksualną stosowaną przez rodziców 
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w stosunku do dziecka, jest bardzo trudno udowodnić. Wynika to z faktu naturalnego 
kontaktu rodzicielskiego, dlatego problemowe jest zdefiniowanie występującego zjawiska 
i rozpoczęcie działań o charakterze pomocy socjalnej oraz procedury policyjnej [5, s. 109].  

5.3. Kontakty penetracyjne oraz seksualne wyzyskiwanie dzieci 

Do kontaktów penetracji seksualnej wobec dzieci zalicza się penetrację palcem, 
z zastosowaniem wszelkich narzędzi, jak również penetrację genitalną i analną [5, s. 110]. 
Seksualne wyzyskiwanie dzieci objawia się w stosowaniu dziecięcej pornografii oraz 
prostytucji [12, s. 30]. 

5.4. Przemoc seksualna połączona z innymi formami przemocy dzieci  

Ostatnią wymienioną kategorią wykorzystania seksualnego dzieci jest przemoc połą-
czona z innymi formami. Najczęściej sprawcy odurzają ofiary środkami psychoaktyw-
nymi [5, s. 109]. 

Poniższa tabela prezentuje klasyfikację wykorzystania seksualnego dziecka w ujęciu 
Fallera [6, s. 23]. 

 
 



 

Przemoc seksualna wobec dzieci 
 

89 

 

Interpretując zaprezentowaną tabelę, sporządzoną na podstawie opisu Beisert Marii 

[6, s. 23] dochodzę do wniosku, że podane, konkretne przykłady zachowań przemo-

cowych umożliwiają identyfikację zachowania z odpowiednią typologią wykorzystania 

seksualnego wobec dziecka. Wskazane przykłady mogą być pomocne we wstępnym 

diagnozowaniu przez pedagoga szkolnego. 

6. Fazy molestowania seksualnego dzieci  

Poniższy schemat obrazuje cztery fazy molestowania seksualnego dzieci. 

 
Powyższy wykres w grafice kołowej zestawia fazy molestowania. Celowo zapre-

zentowano schemat w wybranej formie, ponieważ pierwsza faza uwodzenia jest bardzo 

wewnętrzną fazą. Uwodzenie jest w samym wnętrzu ofiary, która skrywa w sobie 

cierpienie, ból i tajemnicę. Natomiast następujące po sobie kolejne fazy są bliższe, 

dojrzałej decyzji ujawnienia karalnego czynu.  

6.1. Faza uwodzenia 

Pierwsza faza nazywana jest fazą uwodzenia. Najczęściej osoba z kręgu znanych 

dziecku decyduje się na akt przemocy. Znając dziecko, wie, że jest, np. w trudnym mo-

mencie swojego życia. Zazwyczaj chęć bliskości, brak ciepła rodzinnego, osamotnienie 

powodują, że małoletni wpada w seksualną pułapkę. Osoby dorosłe obdarzone są przez 

dzieci autorytetem, dlatego ofiary z zaufaniem poddają się niemoralnym i nieetycznym 

zachciankom osób dorosłych. Zanim dorosły rozpocznie molestowanie, próbuje przy-

zwyczaić dziecko, by odrzeć je z godności, stosuje przemoc słowną i fizyczną. Po tym 

ofiara staje się bardziej podatna na wszelkie deprywacyjne czyny. Zdarza się, że faza 

uwodzenia trwa bardzo długo, a nawet ofiara może zostać nietknięta przez sprawcę. 

Jednak samo uwodzenie pozostawia ogromne zaburzenia w psychice oraz problemy 

z własną tożsamością [13].  
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6.2. Faza interakcji seksualnej  

Faza interakcji seksualnej jest kolejnym aktem dramatu, w którym posłuszne, prze-
kupione i wystraszone dziecko poddaje się inicjacji seksualnej. Ofiara pozwala dosłownie 
na wszystko: na dotykanie przez ubranie, na nagość, masturbację, wspólną kąpiel. Ta 
faza może trwać latami, gdy gwałciciel wymusi na dziecku skrywanie tajemnicy [13].  

6.3. Faza utrzymania wykorzystania w tajemnicy  

Faza utrzymania wykorzystania w tajemnicy jest trudnym momentem milczenia, 
w którym ofiara czuje się bezradna. Jeżeli sprawcą jest rodzic, to zazwyczaj zabrania ujaw-
nienia tajemnicy mamie, strasząc przy tym, że on sam zostanie zamknięty w więzieniu, 
a ich rodzina się rozpadnie. Dziecko, próbując stać się „bohaterem rodzinnym” wew-
nętrznie rozdarte ukrywa koszmar w tajemnicy przed rodziną, nauczycielami, kolegami 
i znajomymi [5, s. 44, 45].  

Często sprawca wzbudza w małoletnim poczucie winy, które powoduje zawstydzenie 
i obrzydzenie do samego siebie. Zazwyczaj niedostateczna wiedza o fizjologii ludzkiego 
ciała powoduje, że małoletni nie prosi o pomoc, ponieważ źle czuje się z tym, że doznał 
przyjemnych odczuć. Rzadko mówi się o naturze człowieka, iż pod wpływem pewnych 
określonych bodźców ciało samoczynnie, czasami poza wolą odczuwa przyjemność. 
O tym należy mówić i wyjaśniać dzieciom i młodzieży, że nikt nie ma prawa ich dotykać 
w żaden sposób przekraczający granice bezpieczeństwa [3, s. 21, 22].  

Koncepcja Silvana Tomkinsa opiera się na tezie, że wstyd jest pierwotnym afektem 
wykształconym w czasie ewolucji mechanizmu biologicznego. To rozumienie wstydu 
może zostać bardzo wcześnie zaktywizowane przez bodziec zewnętrzny, zanim zostanie 
ukształtowana tożsamość „Ja”. Afektem wstydu w koncepcji Tomkinsa staje się zaże-
nowanie, onieśmielenie, poczucie niższości i wewnętrznej porażki. Badacz wyróżnił 
następujące rodzaje afektów: zadowolenie, zaskoczenie, strach, gniew, przygnębienie, 
wstyd, pogardę i wstręt. Jego zdaniem każdy z wymienionych afektów może zostać 
wzbudzony przez określony bodziec. Zaktywizowanie poszczególnego afektu wywołuje 
zespół zmian w organizmie, np. zmiany w obrębie układu pokarmowego, wokalizacja, 
zmiany skórne, jak również zmiany w obrębie procesów psychicznych wpływających 
na uwagę, postrzeganie i myślenie [20]. 

Tajemnica najczęściej jest utrzymywana przez sprawcę, który psychicznie wpływa 
na ofiarę, by sekret został utrzymany [13].  

6.4. Faza ujawnienia wykorzystania seksualnego 

Kwestia związana z ujawnieniem wykorzystania jest bardzo trudna i obarczona wew-
nętrznym wstydem. Wynika to z dwubiegunowości ujawnienia. Osoba wykorzystana 
czuje się rozdarta i nie wie, w jaki sposób powinna postąpić. Z jednej strony chciałaby 
wszystko ujawnić przed rodzicami. Z drugiej strony kulturowo mamy zakorzenione 
zjawisko tabu, by nie rozmawiać o seksualności, cielesności i sprawach płci [3, s. 4].  

W momencie ujawnienia wykorzystania seksualnego wobec dziecka, dochodzi do 
tzw. identyfikacji, by stwierdzić czy dziecko ujawniło skrywany sekret pod wpływem 
chwili, czy celowo. Zwraca się uwagę na poszczególne okoliczności ujawnienia celowego:  

• jakimi słowami dziecko ujawniło; 

• ile razy i komu ujawniło; 

• jaka była reakcja tej osoby na ujawnienie oraz jak zachowały się inne osoby 
z otoczenia dziecka; 
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• gdzie wówczas była osoba wskazywana jako sprawca; 

• jak ta osoba zareagowała, gdy dowiedziała się o tym, co powiedziało dziecko. 

Zawstydzone dziecko, ujawniające sekret w pewnym momencie zaczyna się zasta-

nawiać, by zrezygnować z podjętego kroku. Zadawane niekomfortowe pytania ze strony 

psychologa, rodziców, prokuratury sprawiają, że ofiara wielokrotnie chce wycofać 

oskarżenie. Trudne pytania są celowe, po to, by móc stwierdzić rodzaj zaistniałej relacji 

między sprawcą a ofiarą. Istotne jest, by dowiedzieć się, jaka to była relacja podczas 

uwiedzenia małoletniego oraz w jakiej formie przebiega kontakt po ujawnieniu 

tajemnicy. Bardzo często zdarza się, że dziecko zostaje zastraszone. Ujawnienie prze-

mocy może utrudnić między innymi:  

• lojalność wobec sprawcy i idealizacja sprawcy; 

• identyfikacja ze sprawcą; 

• syndrom sztokholmski; 

• wyuczona bezradność; 

• alternatywna rzeczywistość; 

• unikanie; 

• odrętwienie; 

• dysocjacja. 

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że ogromne znaczenie ma relacja matki 

z dzieckiem na ujawnienie przestępstwa. Dodatkową kwestią utrudniającą wyznanie 

prawdy jest moment spotkania ofiary ze sprawcą, na korytarzu przed przesłuchaniem, 

które nie powinno zaistnieć. Kolejną sprawą jest obdarowanie ofiary prezentem, który 

przyczynia się do utrzymania sekretu [13]. 

7. Oznaki wykorzystania seksualnego  

Skrzywdzone dzieci zazwyczaj nie chcą mówić, że stały się ofiarą wykorzystania 

seksualnego. Znajomość symptomów nadużyć jest bardzo ważna, by rodzice wiedzieli, 

na jakie oznaki powinni zwrócić szczególną uwagę. Należy zaznaczyć, że występowanie 

objawów nie musi świadczyć o przemocy seksualnej. Przede wszystkim nie można ba-

gatelizować objawów. Trzeba obserwować, rozmawiać i interweniować. Można wyróżnić 

dwa rodzaje oznak: fizyczne i psychiczne. Do fizycznych wpisuje się: opuchlizna i ból 

w miejscach intymnych, problemy z oddawaniem moczu, upławy, a także ciąża u dziecka. 

Natomiast do psychicznych objawów zalicza się: problemy z nawiązywaniem relacji, 

strach przed pozostaniem samemu w domu, niechęć do obecności z oprawcą (jeżeli 

sprawcą jest domownik) [3, s. 13, 14].  

W następnych podrozdziałach zaprezentowano oznaki wykorzystania seksualnego, 

które towarzyszą dzieciom między piątym a dwunastym rokiem życia.  

7.1. Dzieci poniżej piątego roku życia  

Poniżej zaprezentowano oznaki wykorzystania seksualnego w stosunku do dzieci 

poniżej piątego roku życia.  

• mają specyficzne oznaki fizyczne w okolicach genitaliów czy odbytu, na przykład 

zapach nasienia; 

• odczuwają bolesność i/lub mają krwawienia z gardła, okolicy genitaliów lub odbytu; 

• zachowują się w sposób seksualnie nieodpowiedni do swojego wieku, na przykład 

obsesyjnie zajmują się kwestiami seksualnymi; 
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• odgrywają z zabawkami lub innymi dziećmi akty seksualne, prezentując zbyt dużą/ 
nieodpowiednią dla nich wiedzę; 

• zachowują się seksualnie nieodpowiednio w stosunku do dorosłych; 

• rysują narządy płciowe (np. penisa we wzwodzie); 

• powtarzają obsceniczne słowa czy zwroty; 

• płaczą histerycznie podczas zmiany pieluszki; 

• zachowują się histerycznie podczas zdejmowania ich ubrania, szczególnie bielizny; 

• okazują bardzo silny lęk wobec określonej osoby; 

• zdają się zaniepokojone lub zaprzątnięte czymś, ale nie chcą powiedzieć, dlaczego, 
jakby miały tajemnicę; 

• powtarzają, że są złe, nieprzyzwoite i niegrzeczne; 

• stają się niepewne i bojaźliwe lub przylegają do rodziców („przylepy”); 

• cofają się do zachowań charakterystycznych dla dużo młodszych dzieci (regresja); 

• wpatrują się obojętnie przed siebie, zdają się nieszczęśliwe, zmieszane, smutne; 

• stają się wycofane, przestają jeść, mają chroniczne koszmary nocne, na powrót 
moczą się lub brudzą (gdy już przestały); 

• zmieniają się ze szczęśliwych i aktywnych w wycofane i pełne obaw; 

• przestają się cieszyć zajęciami z udziałem innych dzieci, takimi jak słuchanie 
opowieści czy gry; 

• stają się agresywne wobec innych [14]. 
Podsumowując, zestawione oznaki wykorzystania seksualnego zauważono, że prze-

ważają objawy behawioralno-psychologiczne.  

7.2. Dzieci między piątym a dwunastym rokiem życia  

Poniżej zaprezentowano oznaki wykorzystania seksualnego w stosunku do dzieci 
między piątym a dwunastym rokiem życia.  

• mają infekcje dróg moczowo-płciowych, krwawienia i/lub bolesność w okolicy 
genitaliów lub odbytu oraz gardła; 

• odczuwają dyskomfort podczas chodzenia, okazują to; 

• mają chroniczne dolegliwości (np. bóle głowy); 

• cierpią z powodu zaburzeń jedzenia, anoreksji czy bulimii; 

• obsesyjnie mówią lub piszą o sprawach seksu; 

• zachowują się w seksualnie nieodpowiedni sposób wobec dorosłych; 

• podejmują rodzicielską rolę w domu, zdają się wtedy starsze niż są w rzeczywistości 
(ofiary kazirodztwa); 

• powtarzają obsceniczne słowa lub zwroty, które mogły być wypowiedziane podczas 
nadużycia; 

• rysują wyraźnie seksualne obrazki, przedstawiające akty nadużyć; 

• mają pieniądze z niewiadomych źródeł; 

• są niechętne wobec rozbierania się na lekcjach wychowania fizycznego; 

• staja się pełne obaw lub odmawiają widzenia się z określonymi dorosłymi bez 
wyraźnie widocznego powodu; pokazują, że nie lubią określonej opiekunki, krew-
nego czy innego dorosłego; 

• znajdują setki wymówek, by nie iść do własnego domu lub domu przyjaciela po 
szkole (miejsca, gdzie może mieć miejsce nadużycie); 
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• mówią, że są niedobre, nieprzyzwoite, zepsute; 

• sugerują, że mają tajemnicę, o której nie mogą powiedzieć; 

• pytają, czy dotrzyma się tajemnicy, jeśli coś powiedzą; 

• mówią, że ich przyjaciel ma problem; 

• zaczynają kłamać, kraść, ewidentnie oszukiwać w nadziei zostania przyłapanym; 

• wracają do zachowań charakterystycznych dla młodszych dzieci (regresja): ssanie 
kciuka, otaczanie się porzuconymi wcześniej maskotkami; 

• zaczynają się powtórnie moczyć; 

• prezentują nagłe, niewytłumaczalne zmiany w zachowaniu (agresja – wycofanie); 

• mają przerażające sny; 

• stają się silnie depresyjne, podejmują próby samobójcze; 

• stale uciekają z domu; 

• przestają się cieszyć wcześniej lubianymi zajęciami, muzyką, sportami, sztuką, 
harcerstwem, wyjazdami na obozy letnie [15]. 

Podsumowując, zestawione oznaki wykorzystania seksualnego zauważono, że naj-
więcej oznak pojawia się w zachowaniu dziecka. Kradzieże, próby samobójcze stają się 
wołaniem o pomoc.  

8. Dorosłe ofiary wykorzystania seksualnego z okresu dzieciństwa  

Badania Pospiszyl Ireny pokazały, że aż ¼ osób dorosłych doświadczyła wykorzy-
stania seksualnego w okresie dziciństwa. Aż połowa badanych była ofiarą nadużycia 
w rodzinie. To pokazuje, że zjawisko krzywdzenia w środowisku rodzinnym jest częstym 
przestępstwem [ 5, s. 108].  

Poniżej zaprezentowano cytat, który doskonale pokazuje, że dziecko doznające gwałtu, 
dojrzewając będzie doznawało destrukcyjnych zachowań, ponieważ trudno jest poradzić 
sobie z molestowaniem, zwłaszcza gdy dorosłe ofiary nikomu nie powiedziały o tym 
zdarzeniu i tłumiły w sobie emocje:  

Gdy zasadzi się drzewko nad podziemnym źródełkiem, zapuści korzenie tak 
głęboko, że dotrą do wody – pisze autor. – Jeśli woda jest skażona, wpłynie to 
na rozwój całego drzewa: od korzeni aż po liście. Pień skarłowacieje, kora 
ulegnie deformacji, liście będą poskręcane, a owoce marne. Każdy zauważy 
osobliwy kształt tego drzewa, jego dziwaczne liście i owoce, ale czy ktoś 
odgadnie, że winna jest zatruta woda? [16, s. 8]. 

Cytat pokazuje, że w wewnętrznym ukryciu i rozdarciu rodzą się negatywne emocje, 
które utrudniają podejmowanie decyzji w dorosłości. Najtrudniejsze jest to, co dzieje się 
pod korą, ponieważ nie widać tego, że skażoną wodę spija drzewo. Identycznie jest 
z kobietą doświadczoną przemocą. Często niezauważalna jest wewnętrzna ucieczka 
i wytworzenie reakcji obronnych w postaci unikania osób ze środowiska. Może pojawić 
się strach przed kontaktami z płcią przeciwną, powodujący zmianę orientacji seksualnej. 
Kobiety doświadczające przemocy, próbujące po latach podjęcie stosunku z partnerem 
mogą przejawiać nadmierny lęk przed współżyciem [16, s. 9, 13, 29].  

9. Pomoc dziecku, które zaznało przemocy seksualnej  

Omawiając oznaki wykorzystania seksualnego wskazałam, że można zauważyć psy-
chiczne, jak również fizyczne oznaki. Chciałabym zaznaczyć, że pomóc należy również 
w dwojaki sposób.  
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Pierwszą najważniejszą kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa. Dziecko musi 
mieć świadomość i pewność, że nie ma żadnej możliwości spotkania z oprawcą.  

Kolejny aspekt pomocowy dotyczy kwestii związanych ze wsparciem emocjo-
nalnym.  

• Ważne jest zapewnienie pomocy psychologicznej. Specjalista pomoże zrozumieć 
dziecku niepokojące koszmary nocne. Z fachowcem może być łatwiej porozmawiać 
o krępującej, traumatycznej sytuacji niż z rodzicem; 

• Istotne jest uświadomienie, że dziecko nie jest niczemu winne, złość i lęk jest 
naturalny po tym co się stało; 

• Należy spowodować, by ofiara nie bała się kontaktów z drugim człowiekiem, by 
potrafiła odróżnić zwykły międzyludzki dotyk od nadużycia seksualnego; 

• Rodzic powinien postarać się wytłumaczyć, że jego ciało „nie jest grzeszne”, czy 
gorsze. 

Podejmując próby pomocy, najważniejsze jest, by dziecko zaufało i odważyło się 
powiedzieć o traumatycznej sytuacji. Potem należy zrobić wszystko, by ofiara nie czuła 
się sama, lecz by miała wsparcie i pomoc ze strony osób dorosłych [3, s. 27, 28]. 

10. Możliwości zapobiegania i przeciwdziałania przemocy seksualnej dzieci  

Nadrzędnym celem artykułu jest zaproponowanie porad, w jaki sposób zapobiegać 
zjawisku przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci. Mam nadzieję, że z tekstem 
zapozna się spora część odbiorców, ponieważ zależy mi, by wdrażać działania profilak-
tyczne. Lepiej jest zapobiegać niż zmagać się z traumatycznymi doświadczeniami [3, s. 29]. 
Poniżej wypunktowano działania profilaktyczne.  

• Podstawowym zadaniem jest edukacja profilaktyczno-seksualna. Należy dzieci 
i młodzież uświadamiać. Trzeba wyjaśniać, by nie wstydziły się mówić o cielesności. 
Dobrym pomysłem jest koncepcja rozmowy, podczas której ustalone jest wspólne 
nazewnictwo. Z przedszkolakami można zastosować lalki lub kukiełki (z zaznaczo-
ną budową anatomiczną), by w ten sposób wyjaśnić, że są niedozwolone miejsca; 

• Moją propozycją jest przedstawienie dzieciom sylwetki ciała i zaznaczanie kolorem 
czerwonym miejsc, z którymi nie mogą mieć dostępu osoby postronne, tylko mama, 
która pomaga 5-latkowi w czynnościach higienicznych. Natomiast w późniejszym 
etapie uczeń samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe;  

• Stan wiedzy odnośnie edukacji seksualnej w Polsce jest znikomy. Seksualność stała 
się jedynie kwestią komercyjną. Dlatego należy ponownie zwrócić uwagę na pro-
gram przedmiotu: edukacja do życia w rodzinie, by w większym stopniu poruszać 
zagadnienia cielesności i własnej wartości [17, s. 291-313];  

• Kolejnym wskazaniem jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez media. 
Komunikaty uświadamiające o profilu społecznym uzmysłowiłyby dzieciom i mło-
dzieży, że nie można pozwolić na krzywdzenie [18, s. 63]; 

• Należy postarać się o właściwe relacje rodzic-dziecko. Warto wdrażać w szkole 
zajęcia o charakterze integracyjnym; 

• Kolejnym pomysłem jest rozwijanie empatii, by znajomi wiedzieli, w jaki sposób 
zachować się, gdy ktoś bliski doświadczy seksualnego nadużycia [18, s. 275]. 

11. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Wykonany przegląd pozwala sformułować następujące wnioski końcowe:  

• Należy edukować i uświadamiać; 

• Trzeba wdrażać działania profilaktyczne;  
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• Należy apelować, że nawet najbliżsi domownicy nie mają prawa przekraczać 
cielesnych granic; 

• Nie można milczeć w sytuacji, gdy jest wiedza o dokonanym przestępstwie; 

• Nie można wstydzić się skorzystać ze specjalistycznej pomocy. Jest wiele fundacji 

udzielających specjalistycznej pomocy. Przykładem fundacji jest Dajemy Dzieciom 

Siłę, która stanowi wsparcie w sytuacjach kryzysowych [12, s. 183, 186].  

Sama myśl o wykorzystaniu seksualnym wobec dziecka jest trudna do zrozumienia. 

Dlatego na zakończenie chciałabym przytoczyć słowa Jamesa Mercyego z Ośrodka 

Kontroli Chorób (Center for Disease Control) w Atlancie:  

Wyobraźcie sobie chorobę dziecięcą, która dotyka jednej na pięć dziewczynek 

i jednego na siedmiu chłopców, zanim ukończą 18 lat: chorobę, która powoduje 

dramatyczne wahania nastroju, nieobliczalne zachowania, a nawet poważne 

zaburzenia zachowania wśród osób nią dotkniętych; chorobę, która rodzi 

nieufność wobec dorosłych i nadwątła możliwość doświadczania normalnych 

seksualnych; chorobę, która może mieć poważne skutki dla przyszłego zdrowia 

jednostki, zwiększając ryzyko takich problemów, jak nadużywanie substancji, 

choroby przenoszone drogą płciową oraz zachowania samobójcze; chorobę, 

która powiela się, sprawiając, że niektóre z jej ofiar narażają przyszłe pokolenia 

na jej osłabiające skutki. Wyobraźcie sobie, co zrobilibyśmy jako społeczeństwo, 

gdyby taka choroba istniała. Nie szczędzilibyśmy środków. Mocno inwestowa-

libyśmy w podstawowe i stosowane badania. Tworzylibyśmy systemy do iden-

tyfikowania dotkniętych chorobą i zapewnilibyśmy pomoc, by ich leczyć. 

Tworzylibyśmy i szeroko wdrażalibyśmy kampanie profilaktyczne, aby chronić 

nasze dzieci. Czyż nie? Taka choroba naprawdę istnieje. Nazywa się wykorzy-

stywanie seksualne dzieci [18, s. 295, 296]. 

Myślę, że te słowa w doniosły sposób pokazują rangę stosowania działań profilak-

tycznych. Jeżeli tym artykułem udało mi się przekonać chociaż jedną osobę, która 

postara się wdrożyć działania profilaktyczne, to był sens powstania niniejszej pracy.  

Literatura  

1. Schinaia C., Pedofilia. Psychoanaliza i świat pedofila, Wyd. GWP, Sopot 2016, s. 62. 

2. Franc S., Pochodyła P., Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece: analiza statystyczna 

zjawiska, [w:] Witkowska-Paleń A., Przemoc w rodzinie. Pomoc – interwencja – wsparcie 

społeczne, Wyd. Maternus Media, Tychy 2016, s. 43. 

3. Pacewicz A., O nadużyciach seksualnych wobec dzieci, Instytut Psychologii Zdrowia 

i Trzeźwości, Warszawa 1992, s. 3-5, 21, 22, 13, 14, 27-29.  

4. Polanowski J., Przemoc seksualna, https://psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-

linia/478-przemoc-seksualna.html, [data dostępu: 18.06.2022]. 

5. Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, s. 108, 

45, 109, 110, 44, 108.  

6. Beisert M., Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 

2004, s. 9, 11, 23. 

7. Polanowski J., Przemoc seksualna, https://psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-

linia/478-przemoc-seksualna.html, [data dostępu: 18.06.2022]. 

8. Dziewońska E., Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży, 

https://cod.ignatianum.edu.pl/images/Dokumenty_w_PDF/Przemoc-seksualna-wobec-

dzieci-i-modziey.pdf, [data dostępu: 18.06.2022]. 



 

Monika Bujewska 
 

96 

 

9. Beisert M., Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia, Wyd. GWP, Sopot 2012, s. 18, 20-22. 

10. Händel K., Przemoc seksualna w rodzinie, https://www.wiecjestem.us.edu.pl/przemoc-

seksualna-w-rodzinie-charakterystyka-sprawcow-cz2, [data dostępu: 20.06.2022]. 

11. Marzec-Holka K., Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-

kryminologiczne, Wyd. Impuls, Kraków 2011, s. 131, 140, 141. 

12. Terlikowska M., Ja Ci wierzę. O zapobieganiu przemocy seksualnej wobec dzieci i ade-

kwatnej reakcji na przypadki wykorzystania, Wyd. eSPe, Kraków 2022, s. 30, 183, 186. 

13. Wysoczańska-Widera A., Ten straszny bliski, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego 

Towarzystwa Psychologicznego, https://psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/1041-

ten-straszny-bliski.html, [data dostępu: 20.06.2022].  

14. Zielona-Jenek M., Chodecka A., Molestowanie seksualne dzieci- jak poznać, że dziecko 

było wykorzystane seksualnie, https://www.mamazone.pl/przedszkolak/molestowanie-

seksualne/, [data dostępu: 14.06.2022]. 

15. Pol-Drzewoska M., Przemoc wobec dzieci. Specyfika pomocy dziecku krzywdzonemu, 

realizowane przez ROPS Kraków: z udziałem dofinansowania ze środków otrzymanych 

od Wojewody Małopolskiego, 

https://rops.krakow.pl/pliki/Polityka_spoleczna/Przemoc_pol_drzewowska.pdf, [data 

dostępu: 14.06.2022].  

16. Levenkron S., Levenkron A., Skradzione jutro. Jak zrozumieć i leczyć kobiety wykorzy-

stane seksualnie w dzieciństwie, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2020, s. 8, 9, 19, 29.  

17. Małecka M., O potrzebie edukacji cielesnej w polskiej szkole. Reprezentacje wzorów 

kultury ciała młodzieży szkolnej, czyli (po)między normą a działaniem – raport z badań 

własnych, [w:] Błasińska K., Pasikowski S., Piekarski G., Ratkowska-Pasikowska J. (red.), 

Nierówności społeczne, w trosce o otwarcia horyzontów edukacji, Fundacja Instytut 

Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Gdańsk 2015, s. 291-313. 

18. Bentovima A., Gray J., Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci. Oparte na dowodach 

podejście do profilaktyki i interwencji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Warszawa 2015, s. 63, 275, 183, 186, 295, 296.  

Przemoc seksualna wobec dzieci 

Streszczenie 

Zjawisko przemocy seksualnej wobec dzieci jest trudnym problemem. Zwłaszcza gdy do przemocy dochodzi 

w rodzinie, w naturalnym środowisku, w którym dziecko powinno czuć się bezpiecznie. Wobec wykorzy-

stania seksualnego nie można zachować biernej postawy. Zapoznając się z treścią artykułu, można poznać 

oznaki wykorzystania seksualnego, by wiedzieć, na które symptomy fizyczne i psychiczne należy zwrócić 

uwagę. W pracy postawiono dwa cele: przedstawienie zjawiska przemocy seksualnej oraz zaproponowanie 

autorskich wskazówek zapobiegających nadużyciom na tle seksualnym. W wychowaniu seksualnym istotne 

jest uświadamianie dzieci i młodzieży w kontekście granic fizycznych. Bardzo ważne jest, by seksualność 

i cielesność nie były tematem tabu, którego nie porusza się z najbliższymi. To pozwoli uchronić przed skrywa-

niem w tajemnicy przemocy seksualnej.  

Słowa kluczowe: przemoc, wykorzystanie, molestowanie, dzieci, seksualność  

Sexual violence against children 

Abstract  

The phenomenon of sexual violence against children is a difficult problem. Especially when the violence 

occurs within the family, the natural environment in which the child should feel safe. One cannot remain 

passive in the face of sexual abuse. By reading the article, you can learn about the signs of sexual abuse  

so that you know which physical and psychological signs to look out for. The paper has two objectives:  

to present the phenomenon of sexual abuse and to offer authoritative tips to prevent sexual abuse. In sex 

education it is important to make children and young people aware of physical boundaries. It is very 

important that sexuality and corporeality is not a taboo subject that is not discussed with loved ones. This 

will prevent sexual violence from being kept secret. 

Keywords: violence, abuse, harassment, children, sexuality 
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Dawid Pajor1, Mateusz W. Wylaź2 

Zdrowie psychiczne osób LGBT –  

wyzwanie współczesnej medycyny 

1. Historia społeczności LGBT 

LGBT, czyli (ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual) to angielski skrótowiec 

odnoszący się do społeczności osób nieheteronormatywnych. Ostatnio został poszerzony 

o kolejną literę: Q+. Q, czyli określenie oznaczające wszystkie osoby, które są mniej-

szościami seksualnymi, jednocześnie będąc nieheteronormatywnymi. Q określane jest 

czasami jako antonim heteroseksualności [1]. Zachowania homo i biseksualne są zwią-

zane z człowiekiem od początków ludzkości [2]. Warto wspomnieć, że w ogóle w przy-

rodzie zjawisko homo i biseksualizmu nie jest czymś niespotykanym, a wręcz jest dosyć 

szeroko rozpowszechnione wśród różnych gatunków zwierząt [3]. Sam termin homosek-

sualność jest dosyć nowy, został wprowadzony do literatury przez K. Kerthben’ego 

w XIX wieku [4]. Na przestrzeni wieków postrzeganie osób o odmiennej orientacji sek-

sualnej niż heteroseksualna ulegało wielu zmianom w zależności od uwarunkowań 

religijno-społecznych danej grupy kulturowej. Rzadko akceptowano je bez zastrzeżeń. 

Najczęściej uważano je za grzech i deprawację [5], często penalizowano to zjawisko [6], 

potem następowała faza mniej lub bardziej oficjalnego przyzwolenia, aż do całkowitej 

akceptacji, przynajmniej w niektórych kręgach społecznych [7]. Podobnie wygląda sytu-

acja osób transseksualnych, które oficjalnie medycyna zauważyła dopiero na początku 

XX wieku, dzięki badaniom naukowym M. Hirschfelda i H. Ellisa. Wyodrębniono wów-

czas osoby transseksualne z grupy osób homoseksualnych, a wspomnieni badacze scha-

rakteryzowali to zjawisko jako: pragnienie przywdziewania stroju przeciwnej płci, jak 

i życia z nim w zgodnej roli. Dzisiaj wiadomo, iż termin transseksualizm nie odnosi się 

już tylko do noszonego stroju, ale sięga głębiej do psychiki ludzkiej i jest współcześnie 

rozumiany jako sposób postrzegania siebie, co najczęściej prowadzi do korekty hormo-

nalnej i chirurgicznych zabiegów uzgadniania płci. Akceptacja społeczna osób trans-

seksualnych wydaje się być niższa niż akceptacja osób homoseksualnych, jednak ciągle 

trwające badania i zmieniające się podejście do tego zjawiska (od choroby, dewiacji 

seksualnej, zaburzeń tożsamości płciowej, parafilii do pełnej akceptacji i zapewnienia 

przedstawicielom tej grupy pełnego wsparcia) zdają się coraz bardziej widoczne [8].  

Uprzedzenia wobec osób LGBT i ich stygmatyzacja są mocno związane z wieloma 

sferami życia, takimi jak kultura czy religia. Niewątpliwie, także aktualna polityka społeczna 

danego państwa ma ogromny wpływ na akceptację lub odrzucenie tej grupy osób. 

Politycy realizują swoje poglądy poprzez narzucenie pewnych praw, ustalanie trendów 

zgodnych z polityką państwa, sugerując lub wręcz jasno określając, czy państwo dane 

zjawisko potępia czy też popiera [9]. Stanowiska przywódców religijnych również mają 
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znaczenie, a ich wyznawcy w większości zgadzają się z postulowanymi przez nich 

stanowiskami [10]. W wielu krajach polityka państwa ma ścisły związek z religią. 

Problemy, z jakimi mierzyły się i nadal mierzą społeczności nieheteronormatywne, są 

wyzwaniem dzisiejszej medycyny, polityki czy socjologii. 

2. Stosunek medycyny do zjawiska homo i transseksualizmu 

WHO (ang. World Health Organisation), jako niezależna międzynarodowa organi-

zacja ustala normy i standardy, które powinny być obowiązujące w każdym kraju. Z jej 

oficjalnych dokumentów i stanowisk korzysta cały świat, a wszystko po to, aby uprościć 

do maksymalnego poziomu medyczny język, z którego korzystają lekarze i inne osoby 

zaangażowane w ochronę zdrowia, ale także, aby zwiększyć współpracę międzynaro-

dową na polu medycznym [11]. Jednym z najważniejszych efektów tej współpracy jest 

ICD (ang. International Classification of Diseases), czyli międzynarodowa klasyfikacja 

chorób. Jest to dokument, w którym każda z jednostek chorobowych posiada swój 

własny kod, który ją identyfikuje, przez co bez względu na język danego kraju choroba 

jest sklasyfikowana pod tym samym adresem [12]. Co dziesięć lat pojawia się nowa, 

zaktualizowana klasyfikacja. W bieżącym roku pojawiła się nowa aktualizacja: ICD-11 

i to ona będzie wiążącą przez kolejne lata. Warto wspomnieć, że oprócz ICD istnieje 

także inna ciekawa klasyfikacja odnosząca się bezpośrednio do seksuologii: klasyfikacja 

DSM (ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), czyli klasyfikacja 

zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ona również 

służy, podobnie jak ICD, do klasyfikowania chorób, lecz ta skupia się na chorobach 

natury psychicznej.  

Listy chorób są aktualizowane przez ekspertów po konsultacjach ze specjalistami 

z całego świata, dlatego część chorób zmienia nazwę, część zmienia status: przestają być 

uważane za choroby i umieszczane w ICD czy DSM. Pojawiają się też nowe jednostki 

chorobowe. Wiele kłopotów sprawiło lekarzom ustalenie jednoznacznych kryteriów 

diagnostycznych szczególnie w zakresie seksuologii, dlatego klasyfikacja ta ulegała 

zmianie na przestrzeni lat. Nawet współcześnie część zagadnień nadal podlega meryto-

rycznej dyskusji, jednak ustalono pewne kompromisy i jak wspomniano obecna klasyfikacja 

ICD-11 będzie obowiązywać przez następne 10 lat. Do 1973 roku w klasyfikacji DSM-I 

homoseksualizm miał swój kod, tym samym uznawany był za chorobę. Sytuacja uległa 

zmianie dopiero w 1992 roku, kiedy ICD-9 zamieniono na nową wersję IC-10. W tej 

aktualnej do zeszłego roku klasyfikacji zastąpiono termin homoseksualności terminem 

orientacji seksualnej niezgodnej z ego z dodatkowym komentarzem, iż samej orientacji 

seksualnej nie należy uważać za zaburzenie. Od tej pory homoseksualizm stał się 

z medycznego punktu widzenia normą, stanem zdrowia [15]. Skreślenie to miało 

miejsce 42 lata po tym, kiedy z polskiej Konstytucji wykreślono zapis o karze za czyny 

homoseksualne. 

ICD-11, które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku w ogóle nie posiada 

w swojej zawartości określenia homoseksualność [13, 14].  
Podobnej ewolucji uległo pojęcie transseksualności. Początkowo w pierwszych dwóch 

edycjach DSM-I oraz II (1952 r., 1968 r.) uwzględniono zjawisko o nazwie transwe-
stytyzm, w ICD-8 (1965 r.) zjawisko to pojawiło się w grupie dewiacji seksualnych. 
Osoby zaangażowane w tworzenie najnowszych klasyfikacji DSM-V oraz ICD-11 miały 
niezwykle trudne zadanie. Chociaż tożsamości płciowej trans, jak i niebinarnej specjaliści 
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nie traktują już jako choroby, znajdują się one na wykazach chorób DSM, jak i ICD, po 
to, aby zapewnić takim osobom dostęp do bezpłatnej opieki seksuologicznej, psychiat-
rycznej, jak i psychologicznej oraz do refundacji leków hormonalnych, a w części krajów 
nawet do refundacji operacji uzgodnienia płci. Istnieje wiele głosów przeciwnych takim 
działaniom ze względu m.in. na fakt istnienia transpłciowości na liście DSM czy ICD 
automatycznie stygmatyzuje te osoby, natomiast wypracowane przez ekspertów rozwią-
zanie jest próbą jak najlepszego pogodzenia dobrostanu pacjenta z jednoczesnym 
promowaniem tego, iż nie jest to choroba [8].  

W 2002 roku WHO wydało deklarację praw seksualnych, która mówi między innymi 
o tym, iż: seksualność jest integralną i kluczową częścią życia człowieka, każdy ma 
prawo do równości i niedyskryminacji na tle seksualnym, każdy ma prawo do seksualnej 
opieki zdrowotnej, czy prywatności i równości seksualnej oraz prawo do podejmowania 
wolnych, odpowiedzialnych wyborów co do własnej rozrodczości [16]. 

Najważniejsze towarzystwa naukowe w dziedzinie psychiatrii (m.in. American 
Psychiatric Association, tworzące klasyfikację DSM) potępiają wszelkie próby zmiany 
seksualności człowieka, ponadto apelują o poszanowanie praw takich osób i niewyklu-
czanie w żadnym aspekcie życia (tj. dostępu do ochrony zdrowia, edukacji, zatrudnienia, 
przyjęcia do wojska itd.) [17]. Tego samego zdania jest Polskie Towarzystwo Psy-
chiatryczne. 

3. Zagrożenia dla zdrowia psychicznego  

Wiele analizowanych artykułów naukowych traktuje o szczególnych problemach, 
z jakimi zmagają się osoby nieheteronormatywne. Autorzy prac zauważają problemy 
natury psychicznej (zaburzenia lękowe, stany depresyjne) oraz fizycznej (nacięcia próbne, 
samobójstwa), ze szczególnym uwzględnieniem chorób przenoszonych drogą płciową 
(HIV, HCV) [18]. 

Jednym z najważniejszych czynników, które wzbudzają lęk w osobach nieheteronor-
matywnych jest język stosowany przez władzę oraz media. Szeroko pojęta mowa nie-
nawiści, której zadaniem jest wykluczanie i potępianie skutkuje najjaskrawiej wyrażonym 
lękiem. Taka narracja wzbudza także w społeczeństwie propagowanie haseł przeciwko 
społeczności LGBT, czego wynikiem jest obniżenie jakości życia tych osób, popadanie 
w stany depresyjne, a w końcowej fazie nawet samobójstwo [19]. Zakazywanie demon-
strowania swoich praw, ograniczenia w prawie adopcyjnym czy też straszenie ludności 
„ideologią gender” bądź „ideologią LGBT” są powszechnymi zjawiskami [20].  

Kolejnym istotnym czynnikiem, który może wpływać bezpośrednio, jak i pośrednio 
na zdrowie psychiczne osób o odmiennej od hetersoeksualnej seksualności, jest problem 
edukacji seksualnej. Mając niezbędne podstawy na temat szeroko pojętej seksualności 
człowieka, ludzie mogliby sami analizować informacje, które czytają. Niestety edukacja 
ta prowadzona jest w sposób chaotyczny, a poruszane tam tematy nie są adekwatne do 
stanu obecnej wiedzy [21]. Młodzi ludzie nie posiadają podstawowej wiedzy w tym 
zakresie, co skutkuje bardzo dużym poziomem homofobii i uprzedzeń [22]. 

Osób LGBT nie oszczędzają także choroby przenoszone drogą płciową, a wręcz to 
w tej grupie (dokładniej w grupie MSM (ang. men who have sex with men)), obserwuje 
się największy odsetek zachorowań [23]. Ponadto lęk przed niezręczną sytuacją w relacji 
lekarz-pacjent oraz niewiedza, gdzie szukać pomocy skutkują późniejszym zdiagnozo-
waniem choroby, a spustoszenie, jakie zdążyła wyrządzić w organizmie, bywa ogromne 
[24]. Wiele z tych chorób jest uleczalnych (np. kiła, chlamydia), lecz opóźnienie leczenia 
może prowadzić nawet do śmiertelnych powikłań. 
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Odrzucenie przez rodzinę to jeden z największych lęków osób LGBT, który dotyczy 

szczególnie osób młodych [25]. Brak zrozumienia, brak wystarczającej edukacji rodziców 

skutkuje stygmatyzacją, która nie koniecznie musi dotyczyć bezpośrednio dziecka, lecz 

pomimo tego uderzać w nie [26]. 

Wiele osób utożsamiających się z transseksualnością mierzy się w szczególny sposób 

z lękiem przed ujawnieniem się, co potwierdzają liczne badania. Obawy te wiążą 

z ryzykiem zaatakowania bądź molestowania przez innych. Szczególnie lęk ten wyraża 

się w możliwości ataku fizycznego poprzez osoby, które nie akceptują takiego sposobu 

bycia, nie rozumieją i nie chcą przyjąć za fakt normalności tego zjawiska. Największe 

odczucie dyskryminacji spotyka transmężczyzn [27]. 

Lekarze praktycy w swojej karierze często spotykają osoby transseksualne na róż-

nych etapach ich tranzycji. Każdy z tych etapów charakteryzuje się innymi problemami, 

z których najważniejszym jest strach i lęk przed odrzuceniem nie tylko przez rodzinę, 

ale również przez społeczeństwo. Coming out jest najtrudniejszym krokiem w drodze do 

dobrych przemian. Wielu pacjentów ze względu na przytłaczające psychikę czynniki 

podejmuje próby samobójcze lub samookaleczanie. Tacy pacjenci również trafiają do 

gabinetów psychiatrów czy seksuologów [8].  

Wydaje się, iż problemy natury psychicznej ogółu osób LGBT są podobne i wszystkie 

mające wspólny mianownik w postaci lęku i strachu [8].  

4. Młodzież LGBT 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, jak i młodzieży jest jedną z podstawowych 

edukacyjno-wychowawczych zasad szkoły. Zachowania homofobiczne i uderzające 

w społeczności o innej seksualności od heteronormatywnej leżą u podstaw przemocy, 

przemilczeń, czy też zaniechań ze strony szkoły, jak i rówieśników. Słowa czasem potrafią 

ranić bardziej niż czyny. Zagadnienie nieheteroseksualności jest często pomijane w pod-

stawach programowych. Skutkuje to tym, iż jedyna wiedza, jaką dzieci mogą posiadać 

z zakresu seksualności człowieka to ta, którą same zechcą zdobyć [28]. Dla wielu 

młodych osób powiedzenie najbliższym o swojej seksualności jest niezmiernie trudne, 

a samo przygotowanie się do coming out-u może trwać latami [29]. Lęk przed odrzu-

ceniem może okazać się paraliżujący, natomiast negatywne doświadczenia, takie jak 

odtrącenie skutkować może zaburzeniami zdrowia psychicznego w przyszłości [30, 31]. 

Niestety bardzo częstą reakcją rodziców na wiadomość, iż posiadają dziecko niehetero-

seksualne jest poczucie wstydu, brak akceptacji, brak wsparcia, a w skrajnych przypad-

kach wyrzucenie z domu [32]. Dowiedziono naukowo, że otaczające młodzież czynniki 

stresogenne (w domu, w szkole, w mediach) skutkują częstszym wystąpieniem prób 

samobójczych, uzależnieniami od tytoniu, alkoholu czy narkotyków w grupie osób, 

która nie odczuła zrozumienia swojej sytuacji przez szkołę bądź rodzinę [33, 34]. Czyn-

nikami ochronnymi przed utratą zdrowia psychicznego okazuje się poczucie bezpie-

czeństwa oraz wsparcie ze strony szkoły [35]. 

Młodzi ludzie to największa grupa użytkowników portali społecznościowych, chociaż 

coraz więcej osób dorosłych oraz w podeszłym wieku decyduje się na założenie konta 

społecznościowego [36]. Niestety treści i komentarze pojawiające się w internecie 

można w pewnej części zakwalifikować do działu cyberprzemocy. W internecie można 

komentować wszystkich i wszystko. Na szczęście niektóre kraje starają się wdrażać 

systemy, które ograniczą swobodę w szerzeniu popularnej dzisiaj mowy nienawiści [37]. 
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5. Terapie konwersyjne 

Terapie konwersyjne są działaniami odnoszącymi się do osób bi- bądź homoseksu-

alnych, których celem jest zmiana orientacji seksualnej na heteroseksualną [38]. Zjawisko to 

jest powszechne w wielu państwach, pomimo tego, iż najważniejsze organizacje zajmu-

jące się zdrowiem psychicznym oraz seksualnością człowieka, jak np. American Society 

of Psychiatry, potępiły takie działania, wskazując na liczne zagrożenia dla zdrowia 

poprzez praktykowanie takich metod leczenia [38]. Początki terapii sięgają drugiej 

połowy XX wieku. Opcjami terapeutycznymi były: leki, hormony, operacje chirurgiczne, 

terapie behawioralne czy psychodynamiczne [39]. Powodowały one szereg zaburzeń ze 

strony zdrowia psychicznego, jak i fizycznego, często prowadząc do kalectwa czy nawet 

śmierci osoby, która się jej poddała (np. lobotomia) [40]. Wiele krajów na świecie 

decyduje się na kroki prawne w związku ze stosowaniem terapii konwersyjnych, które 

w myśl medycyny są szkodliwe. Pod groźbą odpowiedzialności karnej zakazują one 

stosowania takich praktyk [41]. Nawet kościół katolicki odcina się od stosowania 

praktyk terapii konwersyjnej, wskazując, iż jest to metoda błędna, co do metody i celów 

[42]. Sam Papież Franciszek prezentuje swoją postawą nowe podejście do osób z grupy 

LGBT. Zachęca do włączania takich osób do wspólnot wiary, potępiając tym samym 

praktyki i narrację, która wykluczałaby te osoby ze społeczności kościoła [43].  

6. Możliwe formy pomocy  

Kluczowa wydaje się być edukacja społeczeństwa w zakresie tego, czym w ogóle 

jest seksualność człowieka i jak należy ją postrzegać. Niewątpliwe pomogłoby to 

w lepszym zrozumieniu sytuacji, w jakiej mogą znaleźć się osoby LGBT i ograniczyć 

zjawisko homofobii, a także wyjaśnić, dlaczego świat przestał określać homoseksualizm 

jako chorobę [44]. 

Kolejnym elementem jest właściwa edukacja dzieci na temat psychologii czy 

seksuologii. Pozwoliłoby to wytworzyć strefę komfortu i pole do dialogu dla tych, którzy 

nie wiedzą, dlaczego pewne ich odczucia są inne niż powszechnie przyjęte jest to w danej 

społeczności. Także pomoc psychologiczno-pedagogiczna odgrywa ogromną rolę w przy-

padku, w którym dziecko odczuwa pewne symptomy zaburzeń zdrowia psychicznego 

na tle zaburzenia w samopostrzeganiu się czy stygmatyzacji [28].  

Upowszechnienie badań przesiewowych w kierunku chorób przenoszonych drogą 

płciową także jest jedną z opcji pomocy osobom LGBT, gdyż to właśnie w tej grupie 

badania dowodzą, iż częstość występowania tych chorób jest większa w porównaniu do 

grupy osób heteroseksualnych. Dostępność do lekarzy wenerologów powinna także ulec 

zwiększeniu [24]. 

Zawirowania w ostatnim czasie dotyczące telefonu zaufania związane z finansowa-

niem tej instytucji także powinny zostać wyjaśnione, a taki numer dostępny dla każdego 

obywatela [45]. 

Wycofanie „stref wolnych od LGBT” powinno być priorytetem wśród osób, którym 

z założenia zależy na dobru obywateli. Takie działania promowały liczne organizacje, 

a dopiero groźba utraty środków finansowych dla samorządów, które utrzymują te strefy 

poskutkowała ich wycofaniem (chociaż nie wszędzie) [46].  

Pomoc osobom transseksualnym jest procesem bardzo złożonym i obejmuje pomoc 

psychologiczną, psychoterapię, pomoc w korekcie płci metodą hormonalą, jak i opera-

cyjną oraz opiekę seksuologiczną. Zrozumienie swojego ciała oraz psychiki to początkowe 
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stadium, od którego zaczynają osoby transseksualne. W tym etapie niezbędną rolę odgrywa 

pomoc psychologiczna, psychoterapia oraz opieka seksuologiczna. Kolejne etapy anga-

żują większą liczbę osób w całym procesie, bowiem wsparcie hormonalne wymaga 

zaangażowania chociażby lekarza endokrynologa, ginekologa bądź urologa, natomiast 

korekta płci operacyjna to bardzo złożony proces obarczony ryzykiem operacyjnym 

i angażujący wielu specjalistów różnych dziedzin. W polskich warunkach zabiegi chirur-

gicznego uzgadniania płci nie są refundowane przez NFZ, dlatego obciążają pacjenta 

bardzo dużymi kosztami, szczególnie w przypadku korekty strefy genitalnej u trans-

mężczyzn. Na każdym etapie tranzycji pacjent powinien czuć się zaopiekowany i mieć 

poczucie pełnego zrozumienia. Aby ten stan osiągnąć osoby zaangażowane w pracę 

z osobami transseksualnymi, powinny przede wszystkim umieć pracować z takim szcze-

gólnym pacjentem. Dobrze wyszkolony personel to jeden z wielu podstawowych 

sposobów na pomoc osobom transseksualnym [8].  

7. Wnioski 

Niewątpliwie grupa osób nieheteronormatywnych jest szczególnie narażona na utratę 

zdrowia psychicznego. W procesy społeczne i postrzeganie tej grupy ma wpływ polityka 

oraz media. Zwiększone ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych drogą płciową w tej 

grupie jest szczególnie wysokie. Także sfera niedostatecznej edukacji medycznej 

w szkołach, jak i w życiu dorosłym wpływa na postrzeganie społeczności LGBT.  

Najważniejszymi wyzwaniami, z jakimi ochrona zdrowia musi mierzyć się, są stany 

depresyjne, zaburzenia lękowe, próby samobójcze, choroby przenoszone drogą płciową 

czy samookaleczanie się. Najważniejszymi elementami profilaktyki jest edukacja społe-

czeństwa oraz tworzenie punktów pomocy szczególnie specjalizujących się w problemach 

osób nieheteronormatywnych.  
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Zdrowie psychiczne osób LGBT – wyzwanie współczesnej medycyny 

Streszczenie 

Społeczność LGBT na całym świecie mierzy się z wieloma problemami związanymi ze swoją odmiennością. 

Ma to znaczący wpływ na jakość życia tych osób, a w szczególności na ich zdrowie psychiczne. Odnotowano 

większy odsetek występowania zaburzeń lękowych, depresji, myśli oraz prób samobójczych wśród osób nie-

heteronormatywnych w porównaniu do osób heteroseksualnych.  

Przyczyn tego zjawiska upatruje się na wielu płaszczyznach. Zaczynając od prawodawstwa danego kraju, 

poprzez homofobię i dyskryminację, aż po całkowite wykluczenie społeczne, występujące w niektórych 

kręgach kulturowych. Istnieją miejsca, w których za bycie nieheteronormatywnym grozi najwyższa z możli-

wych kar – kara śmierci. Osobom z tej grupy proponuje się „terapie konwersyjne”, mające na celu wyleczenie 

z homoseksualizmu. Wszystkie te zjawiska mogą powodować lęk oraz niskie poczucie własnej wartości 

wśród osób LGBT. Przekłada się to bezpośrednio na obniżoną jakość życia i przyczynia do częstszego 

występowania zaburzeń psychicznych w tej grupie. 

Analiza tematu skupia się na medycznych aspektach zdrowia psychicznego, w tym na analizie terapii kon-

wersyjnych odrzuconych przez środowisko medyczne jednak powszechnie istniejących. Praca ma także na 

celu zwrócenie uwagi na możliwe formy pomocy osobom nieheteronormatywnym. Jest to niewątpliwie 

ważne społecznie zagadnienie, którego znajomością powinny wykazywać się w szczególności osoby związane 

z ochroną zdrowia. 

Słowa kluczowe: LGBT, zdrowie psychiczne, stygmatyzacja, homofobia, nieheteronormatywność 
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Mental health of LGBT people – the challenge of modern medicine 

Abstract 

It is The LGBT community around the world faces many issues related to their distinctiveness. This has 

a significant impact on their quality of life, particularly their mental health. There were higher rates of anxiety 

disorder, depression, suicide thoughts and attempts among non-heteronormative individuals compared to 

heterosexual people.  

The reasons for this phenomenon are seen on many levels. Starting with the countries laws, through 

homophobia and discrimination, to the total social exclusion found in some cultural circles. There are places 

where the highest possible penalty for being non-heteronormative is the death penalty. People in this group 

are offered "conversion therapies" to cure homosexuality. All of these phenomena can cause anxiety and low 

self-esteem among LGBT people. This translates directly into a reduced quality of life and contributes to 

a higher incidence of psychiatric disorders in this group.  

The analysis of the topic focuses on the medical aspects of mental health, including the analysis of conversion 

therapies rejected by the medical community but widely existing. The work also aims to highlight possible 

forms of assistance for non-heteronormative people. This is undoubtedly a socially important issue, the 

knowledge of which should be demonstrated in particular by those involved in health care. 

Keywords: LGBT, mental health, stigma, homophobia, non-heteronormative 
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Zjawisko autodestruktywności pośredniej – 

charakterystyka psychologiczna 

W rzeczywistości unikanie odpowiedzialności, 

zmian i ryzyka  

leży u podstaw każdego myślenia autodestrukcyjnego. 

Wayne W. Dyer 

Człowiek napotkawszy przeszkodę,  

której nie może zniszczyć –  

zaczyna niszczyć sam siebie.  

R. Kapuściński 

1. Wstęp 

Jedną z głównych cech człowieka – jego osobowości, wartości, stanowi jego sposób 

funkcjonowania. Wszelkie zachowania jednostki dają się opisać ze względu na ich 

znaczenie dla organizmu jako: korzystne, obojętne lub niekorzystne dla życia i rozwoju. 

Zwłaszcza zachowania niekorzystne dla życia i rozwoju jednostki, podejmującej je 

w warunkach dopuszczających wybór, noszą miano autodestruktywnych i charakteryzują 

się ogromną różnorodnością. Skutki niektórych z nich spostrzegane są jako doraźne lub 

pewne – stanowią one przejaw autodestruktywności bezpośredniej (samobójstwa, próby 

samobójcze, intencjonalne uszkodzenia własnego ciała), innych jako odległe w czasie 

lub prawdopodobne – autodestruktywność pośrednia. Pierwsze określano patologicznymi, 

drugie ocenia się jako nie patologiczne, chociaż powszechnie oczywisty jest fakt zwięk-

szania przez nie prawdopodobieństwa skrócenia, obniżenia jakości lub wyłączenia 

z życia i w tym znaczeniu uznawania ich za destruktywne [1]. 

Termin autodestruktywność ma bardzo szerokie znaczenie. Do wskaźników auto-

destruktywności można zaliczyć: 

• Podejmowanie czynności zagrażających życiu i zdrowiu [2]; 

• Zdarzenia życiowe: choroby, wypadki, niepowodzenia oceniane subiektywnie lub 

obiektywnie [3]; 

• Motywacyjny proces wewnętrzny obejmujący poczucie winy, potrzebę agresji 

i samoponiżania [4]. 

S.P. Reise, W.E. Bonifay, M.G. Haviland [5] wskazują, że autodestruktywne zacho-

wanie zawiera w sobie: 

• Zachowania (samookaleczenia, przejadanie się, uzależnienia, podejmowanie 

ryzyka, hazard, sabotowanie sukcesów); 

• Zdarzenia życiowe (wypadki, częste zabiegi chirurgiczne, choroby); 

• Mechanizmy wewnętrzne (masochizm, potrzeba samoponiżania). 

 
1 anjan@kul.pl doktor nauk społecznych, Katedra Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwer-

sytet Lubelski Jana Pawła II. 
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Zachowania autodestruktywne określane są jako każde dobrowolne, intencjonalne 

i odejmowane mniej lub bardziej świadome zachowanie, które stwarza zagrożenie dla 

zdrowia lub życia jednostki. Przytoczona definicja wskazuje na dwa istotne wymiary 

występujące w opisie zachowań destruktywnych, jakimi są dobrowolność i intencjonal-

ność oraz ich szkodliwość działań. O dobrowolności zachowań autodestruktywnych 

możemy mówić w przypadku takich zachowań, które podejmowane są w warunkach 

braku zewnętrznego nacisku lub istnienia więcej niż jednej możliwości wyboru celu czy 

formy zachowania. Intencjonalnymi nazwiemy więc takie zachowania, w których 

pojawia się pragnienie dokonania danego czynu lub istnieje zgoda na zaistnienie jego 

negatywnego skutku. Zachowania autodestruktywne mogą mieć zróżnicowany stopień 

szkodliwości od bezpośredniego zagrożenia życia (np. samobójstwo), zdrowia (samo-

uszkodzenie), po działania mogące pośrednio zagrażać życiu człowieka (nadmierne 

spożywanie alkoholu). Ważnym kryterium oceny szkodliwości zachowania jest dystans 

czasowy pomiędzy podejmowanym działaniem a jego szkodliwym skutkiem. Ocenia się 

również prawdopodobieństwo szkody oraz rodzaj zagrożenia wpływającego na ich 

psychologiczną i społeczną ocenę szkodliwości zachowania [6]. 

Rozwijane są dwa nurty badań nad autodestruktywnością pośrednią. Jeden z nich 

zajmuje się tworzeniem klas zachowań autodestruktywnych, drugi ujmuje możliwości 

zaistnienia w człowieku ogólnej tendencji autodestruktywnej. Autodestruktywnością po-

średnią są zachowania, których związek ze szkodliwym skutkiem jest zazwyczaj nie-

oczywisty dla podmiotu i odległy w czasie. W intencji osoby dokonującej tego rodzaju 

aktu nie ma intencji zaszkodzenia swojemu zdrowiu lub życiu. Samouszkodzenie jest tu 

raczej negatywną konsekwencją dążenia do określonych korzyści. Charakter taki mają 

m.in. zaburzenia odżywiania, nałogi, uprawianie niebezpiecznych sportów lub inne, 

niepozorne zachowania, jak samoutrudnianie czy zaniedbania [7]. 

Według A. Suchańskiej [1] autodestruktywność pośrednia są to zachowania, których 

prawdopodobny negatywny skutek jest upośredniony dodatkowymi czynnikami, a związek 

między zachowaniem postrzegany jest jako prawdopodobny. Tak rozumiana autode-

struktywność pośrednia to zarówno podejmowanie określonych działań, jak i ich zanie-

chanie; dotyczy wchodzenia w sytuacje zagrożenia oraz podwyższonego ryzyka bądź 

też zaniedbywania własnego bezpieczeństwa czy zdrowia. Jest to forma samozniszczenia 

o zwiększonym dystansie między działaniem a skutkiem. 

Celem pracy jest charakterystyka zjawiska autodestruktywności pośredniej. Uwzględ-

niono sposób jego rozumowania i definiowania, specyficzne zachowania charaktery-

styczne dla autodestruktywności pośredniej oraz wybrane koncepcje wyjaśniające jej 

powstanie. 

2. Pojęcie autodestruktywności pośredniej 

W literaturze psychologicznej zjawisko autodestruktywności pośredniej jako odrębny, 

ujęty całościowo problem badawczy pojawia się w drugiej połowie XX wieku. Dla jego 

różnych form N. Farberrow [8] używał terminu „pośrednie zachowania autodestruk-

tywne”. W późniejszych publikacjach autodestruktywność pośrednia ujmowana jest 

jako chroniczna [9] lub ukryta, latentna [10]. 

Twórcy tych terminów definiują zjawisko autodestrukcyjności pośredniej w nieco 

odmienny sposób, niż jest to obecnie ujmowane. K. Kelley, D. Byrne, D.P.J. Przybyla, 

C. Eberly [9] stosowali termin autodestruktywność chroniczna i definiowali ją jako 
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tendencję do podejmowania zachowań zmniejszających prawdopodobieństwo później-

szych pozytywnych następstw, a zwiększających prawdopodobieństwo doświadczenia 

negatywnych. D.E. Lee [10] pisała natomiast o dowolnych zachowaniach tego typu. 

Natomiast R.F. Baumeister i S.J. Scher [2], analizując autodestruktywność pośrednią, 

wskazywali na specyficzne zachowania młodych ludzi mające destruktywne skutki dla 

nich samych, jak i dla ich otoczenia. W Polsce zestawienia wszystkich dotychczas 

używanych określeń interesujących nas zjawisk, nazw oraz analizy treści, które pod sobą 

kryją, dokonała pod koniec lat 90. A. Suchańska [1]. Celem jej działań było m.in. 

wprowadzenie pewnego ujednolicenia w danej terminologii i uporządkowanie dostępnej 

na temat autodestruktywności wiedzy. Zaowocowało to stworzeniem przez nią obecnie 

powszechnie stosowanej definicji autodestruktywności pośredniej, w której rozumiana 

jest ona jako każde dobrowolne zachowanie, podejmowane przez jednostkę mniej lub 

bardziej świadomie i intencjonalnie, a stwarzające zagrożenie dla zdrowia oraz życia. 

Definicja ta zawiera zewnętrzne i wewnętrzne kryteria szkodliwości danego zjawiska. 

Zewnętrzne mówi o niekorzystnym dla życia i rozwoju znaczeniu zachowań będących 

jego przejawem, wewnętrzne – o zgodzie wyrażanej przez podmiot na nie (świadomość, 

intencjonalność). Kryteria te zawierają większość z siedmiu wymiarów konstytuujących 

zjawisko autodestruktywności, które wymieniła A. Suchańska [1] w celu uszczegóło-

wienia jego definicji. Były to następujące wymiary: 

• Szkodliwość fizyczna lub psychiczna zachowania; 

• Psychologiczny i czasowy dystans między działaniem a jego szkodliwymi 

następstwami; 

• Spostrzegane prawdopodobieństwo wystąpienia szkody; 

• Intencjonalność; 

• Świadomość, 

• Częstość i transsytuacyjność, 

• Zakotwiczenie w kulturze. 

Rozpatrzenie dowolnego zachowania jednostki w aspekcie tych wymiarów, a w szcze-

gólności ostatniego (stopnia jego akceptacji w danej kulturze), pozwala określić je jako 

autodestruktywne lub niebędące takim. Biorąc pod uwagę czasową odległość występo-

wania skutków wspomnianych tu działań, od momentu ich zaistnienia oraz poziom 

świadomości przejawiany przez ich sprawcę, różnicuje się autodestruktywność pośrednią 

od bezpośredniej. Zdaniem D.L. Streiner, G.R. Norman oraz J. Cairney [11] autodestruk-

tywność pośrednia jest zachowaniem niszczącym, którego powiązanie ze szkodliwym 

skutkiem zazwyczaj ujawnia się w odległej przyszłości i jest nieoczywiste dla jednostki. 

Celem osoby przeważnie nie jest szkodzenie sobie, ale osiągnięcie określonej korzyści, 

co pociąga za sobą jednak pewne konsekwencje autodestruktywne. Autodestruktywność 

pośrednia w płaszczyźnie behawioralnej manifestuje się transsytuacyjnym, intencjonalnym 

(lub subintencjonalnym) podejmowaniem zróżnicowanych treściowo zachowań (nieda-

jących się sprowadzić się do jednej klasy), których wspólną cechą jest ich potencjalnie 

zagrażający charakter. 

Transsytuacyjność wskazuje na ponadsytuacyjny, w formie podmiotowo ukształto-

wanej tendencji, charakter zjawiska autodestruktywności. Należy tu zaznaczyć, że bardzo 

często trudność sprawia określenie tego, czy wewnętrzne kryterium szkodliwości, w przy-

padku zachowań będących przejawem autodestruktywności pośredniej, jest spełnione. 

Spowodowane jest to m.in. „dojściem do głosu” ujawniających mechanizmów obron-
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nych, takich jak np. zaprzeczanie, racjonalizacja. Przykłady zachowań wskazujących na 

zjawisko autodestruktywności pośredniej stanowią: nadużywanie alkoholu i innych uży-

wek, podejmowanie ryzykownych działań, impulsywne zachowanie, różnego rodzaju 

zaniedbania. Autodestruktywność pośrednia jest to uogólniona tendencja do dobrowol-

nego podejmowania zachowań pośrednio zagrażających życiu lub jego jakości [12]. 

3. Zachowania charakterystyczne dla pośredniej autodestruktywności 

Zjawisko autodestruktywności pośredniej dotyczy tendencji do przejawiania określo-

nych form zachowania. Nie dotyczy jego izolowanych aktów, nie obejmuje też zdarzeń, 

takich jak wypadki czy choroby. Obejmuje jednak zachowania zróżnicowane pod wzglę-

dem rodzaju zagrożenia, stopnia aktywności i obiektu („ja” fizyczne i „ja” psychiczne). 

Tworzą one takie klasy, jak: intencjonalne cierpienie, intencjonalne niepowodzenia i po-

rażki, bezradność, zachowania ryzykowne, zachowania impulsywne, uleganie pokusom, 

samoutrudnianie, nałogi i uzależnienia, zaniedbania, zaniedbania zdrowotne. 

3.1. Intencjonalne cierpienie 

Pragnienie doświadczania bólu, bycia przedmiotem nadużycia i poniżenia stanowią, 

według klasycznych koncepcji, typowe przykłady pośredniej autodestruktywności. Prze-

jawiają się w tym, że jednostka aktywnie poszukuje bądź podtrzymuje stan dozna-

wanego cierpienia i dyskomfortu [1]. 

Istnieją osoby posiadające potrzebę samoukarania siebie. Jest to związane z odczu-

waniem przez nie poczucia winy będącego rezultatem doświadczania nieakceptowanych 

uczuć oraz w wyniku rozbieżności między spostrzeganymi własnymi cechami i zacho-

waniami a standardami [13]. Nie zawsze istnieje możliwość, by odczuwane wtedy 

napięcie zredukować przez zadośćuczynienie i naprawę błędu, dlatego jest ono reduko-

wane przez autoagresywne karanie się. A.S. Mousavi, P. Azadfalah, M. Dehghani oraz 

H. Farahani [14] w czasie badań nad ogólną zasadą dążenia do poznawczej zgodności 

zauważyli, że ludzie mogą podejmować działania samokarzące nie tylko wtedy, gdy 

rzeczywiście zrobili coś złego, ale również sytuacji, gdy tylko spodziewają się, że prze-

kroczyli zasady. Jeśli osoba ma dodatkowo subiektywne poczucie tego, że w przyszłości 

czeka ją więcej cierpień, jest w stanie przyjąć lub zadać sobie więcej cierpienia teraz, 

aby odroczyć przyszłe przykrości, co może mieć charakter autodestruktywności. 

Koncepcje psychoanalityczne upatrują źródła nasilenia skłonności do samokarania 

w poczuciu winy. Pojawia się ona jako skutek doświadczenia nieakceptowanych uczuć 

oraz rozbieżności, jakie jednostka zauważa, między własnymi cechami i zachowaniami 

a obowiązującymi standardami. Występuje w momencie dokonania transgresji istotnej 

normy. Autoagresja i objawy depresji są wtedy karą, która zmniejsza przykre napięcie, 

wynikające z przekroczenia wewnętrznych standardów. Możemy więc spodziewać się, 

że u osób, które przekroczą obowiązujące zasady i nie będą widziały innej dostępnej dla 

nich formy naprawy błędów i zadośćuczynienia, dojdzie do samokarania. Prawdopo-

dobne jest też pierwotne pojawienie się u nich cech afektywnych typowych dla depresji 

(w wyniku wspomnianego rodzaju działań), a następnie dopiero próba ich osłabienia 

przez wymierzenie sobie kary – zadanie sobie cierpienia [15]. 

E. Aronson, C. Fried oraz J. Stone [16], opierając się na ogólnej zasadzie poznawczej 

zgodności, twierdzą, że człowiek może dokonać samokarania już w momencie anty-

cypacji mającej nastąpić w wyniku jego działań transgresji. Z kolei R. Comer i J.D. Laird 
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[17] w swoich badaniach potwierdzili, że ludzie są skłonni dobrowolnie podjąć się czyn-

ności awersyjnej (zjedzenie dżdżownic), ale poprzedza ją uruchomienie atrybucyjnych 

strategii zaradczych (uznanie tego za oznakę odwagi, zasłużone cierpienie bądź ostatecz-

nie względnie znośną, możliwą czynność). U uczestników ich badania okazały się one 

aż tak skuteczne i trwałe, że w momencie, kiedy później otrzymali oni możliwość wyboru 

pomiędzy tą samą awersyjną czynnością a nieawersyjnym zadaniem psychofizycznym, 

wybierali pierwsze. 

Kolejna istniejąca strategia poznawcza, zakłada przekonanie ludzi o uczciwości 

i sprawiedliwości świata. Następstwem tego jest przeświadczenie, że każdemu w życiu 

przeznaczona jest określona ilość cierpienia. Jeśli osoba doświadczy go teraz, może 

spodziewać się, że w przyszłości będzie go mniej. Jest to tak zwany adaptacyjny mecha-

nizm wyboru cierpienia w teraźniejszości (np. bolesna operacja) [2]. 

W swoich badaniach J.F.M. Cornwell oraz E.T. Higgins [18] wykazali, że badani 

częściej wybierali przykre bodźce (uderzenie prądem), gdy cierpienie w przyszłości było 

prawdopodobne, niż wtedy, gdy istniała pewność, że ono wystąpi lub pewność, że nie 

wystąpi. Wynik ten interpretowany jest raczej jako przejaw stosowania przez jednostkę 

elementów specyficznej kalkulacji niż czystego pragnienia doświadczania cierpienia. 

Autorzy uważają na tej podstawie, że wśród ludzi zdrowych trudno jest dopatrzyć się 

oznak intencjonalnego cierpienia. Ukazuje to pewnego rodzaju niekonsekwencję wśród 

badaczy zjawiska, dotyczącą jego intencjonalności, pomimo faktu, że jeśli cierpienie jest 

koniecznym warunkiem wyboru zachowania, to jest ono pożądane (bez tego elementu 

nie zostałoby ono podjęte) i choć służy realizacji dalszego celu, jest intencjonalne. 

3.2. Intencjonalne niepowodzenia i porażki 

W literaturze przedmiotu można spotkać się z różnorakimi hipotezami dotyczącymi 

źródeł pojawiających się seryjnych niepowodzeń, wieńczących wszelkie przedsięwzięcia 

jednostek. Przykładowo jeden z nich kładzie u podstaw niepowodzeń nieświadome 

pragnienie samozniszczenia, inna dążenie jednostki do utrzymania posiadanego obrazu 

siebie. Poniżej przedstawiona zostanie druga z nich, reprezentująca nurt poznawczy oraz 

hipotezy z nurtu społeczno-osobowościowego. 

Według nurtu poznawczego zgodnie z założeniami wynikającymi z reguły stałości 

poznawczej i unikania dystansu poznawczego, osoby po odniesionych porażkach powinni 

poszukiwać dalszych porażek. Potwierdzenia tego dostarczają liczne badania ekspery-

mentalne m.in. przeprowadzone przez E. Aronson, C. Fried oraz J. Stone [16]. W jednym 

z nich badani w pięciu zadaniach określali, które z prezentowanych im obrazków 

przedstawiają pacjentów psychiatrycznych. Po każdym zadaniu otrzymywali informację 

o poprawności wyborów. Po ostatnim, 50% uczestników badania przekazano odmienną 

informację, niż po poprzednich – m.in. o odniesieniu sukcesu po wcześniejszych samych 

porażkach. Następnie dano im możliwość powtórzenia go. Wśród badanych, których 

ocena wykonana wtedy uległa zmianie, przeważyli ci, którzy przed sukcesem seryjnie 

odnosili porażki. Autorzy dopatrzyli się u nich pragnienia zastąpienia odniesionego 

sukcesu, niepowodzeniem. Przez zmianę odpowiedzi przywracali oni wynikom piątego 

zadania zgodność z wcześniejszymi wynikami. Autorzy stwierdzili, że wynika to 

z dążenia do zastępowania sukcesu porażką i zwiększania spójności przekonań o porażce, 

zgodnie z zasadą poznawczej zgodności. Uznali, że osoby, które oczekują niepowodzeń, 
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będą się starali ponieść porażkę, ponieważ sukces byłby dla nich źródłem dysonansu 

poznawczego. Poglądy te spotkały się z liczną krytyką. 

Nieco później R.F. Baumeister oraz S.J. Scher [2], zajęli się problemem odrzucenia 

sukcesu. Wyniki ich badań ujawniły, że istnieje grupa osób o niskiej samoocenie, która 

przejawia motywację do jej zachowania nawet za cenę unikania sukcesu. Nie wzmagali 

oni prób ponowienia niespodziewanego sukcesu, co uznali za jego odrzucenie. 

Badania nad zachowaniami samoprezentacyjnymi wyłoniły ogólną zasadę spójności 

(zgodności z oczekiwaniami) i samowzmacniania (podnoszenia samooceny) w wykony-

waniu zadań [19]. Osoby zazwyczaj dążą do bycia postrzeganymi jako osoby zdolne 

i kompetentne. Jednak w szczególnych okolicznościach czynią oni obraz siebie bardziej 

negatywnym. Tak dzieje się m.in. z osobami o niepewnej samoocenie. Odczuwają one 

silne zagrożenie w warunkach wysokich oczekiwań społecznych, czują się bardziej bez-

piecznie w warunkach obniżonych oczekiwań i standardów. Mogą wykonywać zadania 

słabo, aby przez zaniżenie kierowanych wobec nich oczekiwań, uzyskać niezbędne 

poczucie bezpieczeństwa. Jest to wybitnie dramatyczny sposób regulowania oczekiwań 

poprzez stosowanie strategicznych porażek. Pokazuje jednak jak do ponoszenia olbrzy-

mich kosztów, jest zdolny człowiek, aby zaspokoić tą tak podstawową dla siebie potrzebę. 

M. D’Alessandro oraz D. Lester [19] podjęli się eksperymentalnego potwierdzenia 

hipotezy o stosowaniu strategicznych porażek. Zwrócono uwagę na poziom wykonania 

zadania, które zmienia się pod wpływem niskich lub wysokich oczekiwań oraz jak 

kształtuje się przy tym poziom niepokoju społecznego, i jak autoprezentacji. Uczest-

ników eksperymentu powiadomiono: o jego trójetapowym przebiegu, o tym, iż ma on 

dostarczyć informacji o ogólnym poziomie jego wykonania oraz o przebiegu rozmowy 

psychologicznej. Zadanie wstępne mierzyło sprawność werbalną i było na czas. Po nim 

rozwiązano dłuższy test i dopiero zasadniczą część eksperymentu u innego badacza. Przed 

tą właściwą częścią uczestników podzielono, na podstawie komunikatu eksperymen-

tatora o dobrym lub złym wyniku we wcześniejszych zadaniach, na dwie grupy – niskich 

i wysokich oczekiwań. Uzyskany czas miał wskazywać na osiągnięcie danego wyniku 

małym lub dużym wysiłkiem. W wersji procedury dla grupy badawczej wprowadzono 

informację o przekazaniu prowadzącemu głównej części badania, rezultatów ich działań 

z poprzedniego etapu. Spodziewali się więc oni przekazania dalej oceny ich aktywności. 

Wyniki wykazały, że pewne okoliczności lub czynniki osobowościowe, wywołują 

u człowieka zachowania poniżej oczekiwanego. Istotne znaczenie ujawnił tu poziom 

społecznego niepokoju. U osób przejawiających go w wysokim stopniu, pewnych, iż 

wysokie standardy wykonania są efektem wkładania przez nie dużego wysiłku, najmoc-

niej spadł poziom wykonania. Spadł on również u osób o niskim poziomie społecznego 

niepokoju, u których wzbudzono oczekiwanie niskich wyników i bycia ich rezultatem 

dużego wysiłku. Poziom wykonania znacznie wzrósł jedynie przy wysokim poziomie 

niepokoju, niskich oczekiwaniach i sporym wysiłku wkładanym w zadanie. Skutki prze-

konania o porażce są zatem inne u osób o skrajnie zróżnicowanym (niski-wysoki) pozio-

mie społecznego niepokoju. Mechanizm potwierdzania porażki uruchamiany byłby 

w przypadku braku niepokoju społecznego. 

Łagodniejszymi sposobami wzbudzania niższych oczekiwań społecznych mogą być: 

werbalne komunikowanie swoich niskich możliwości, przypisywanie sobie osobistej 

odpowiedzialności za niepowodzenia, negatywnie odbieranie swojego udziału w odno-

szonych sukcesach. 
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Jedna z hipotez mówi o lęku przed sukcesem, jako o osobowościowym czynniku uni-

kania i dążenia do porażki. Badanie prowadzone przez N. Hajloo, N. Sobhi-Garamaleki 

oraz S. Baqeri [20] pokazało, że kobiety nadawały negatywne znaczenie pewnym for-

mom sukcesu. Poziom wykonania zadania spadł poniżej ich możliwości intelektualnych, 

kiedy towarzyszył im atrakcyjny mężczyzna o ukształtowanym tradycyjnym stereotypie 

kobiety. Świadczy to o możliwości wyboru porażki w sytuacjach, kiedy wiąże się ona 

z określoną korzyścią – np. wzrostem własnej atrakcyjności. Zatem często rezygnacja 

z sukcesu jest kosztem, jaki osoba musi ponieść, aby zrealizować inne cele.  

3.3. Bezradność  

Kolejną specyficzną formą zachowań związanych z autodestruktywnością pośrednią 

są zachowania o potencjalnie negatywnych konsekwencjach, takich jak: rezygnacja 

z działania bądź zaniechanie go w okolicznościach, w których dana aktywność mogła 

przerwać cierpienie lub uchronić przed niebezpieczeństwem, zagrożeniem. Powstrzy-

manie się od podjęcia jakiejś aktywności może mieć charakter obronny w okolicznościach 

niejasnych, niepozwalających na podjęcie skutecznego zachowania. Problem pojawia 

się, gdy bezradność zagraża zdrowiu psychofizycznemu lub staje się preferowanym 

stylem funkcjonowania osoby [21]. 

Najwięcej badań empirycznych poświęcono wyuczonej bezradności. Dwa ich nurty 

ukazują powiązania wyuczonej bezradności z autodestruktyjnością. Pierwszy zajmuje 

się oceną relacji wyuczonej bezradności z porażkami życiowymi (zapoczątkował go  

B. Weiner [za: 22]; koncepcję tę poszerzył M.E. Seligman i współ. [23]), drugi podejmuje 

rozważania na temat związku wyuczonej bezradności z tendencją do samokarania, 

którego twórcami zostali S. Cohen oraz T.A. Wills [24]. 

B. Weiner [za: 22] starał się wyjaśnić życiowe porażki w ramach teorii atrybucyj-

nych. W jego badaniach czynnikiem wyjaśniającym to zjawisko okazał się sposób, 

w jaki ludzie określali okoliczności zdarzeń. Stan psychiczny, wewnętrzne, podmiotowe 

właściwości osób. W sposób systematyczny badania nad powtarzającymi się porażkami 

i niepowodzeniami (bądź sukcesami) kontynuował w latach 60. M. Seligman i współ. 

[23]. Uczestników jego eksperymentów poddawano treningowi bezradności – wpływowi 

niekontrolowanych przez nich bodźców, sytuacji (np. nierozwiązywalne problemy). Na 

skutek tego wytwarzali oni przekonania o nieistnieniu związku podejmowanych działań 

z oczekiwanymi rezultatami. Efektem tego była rezygnacja z aktywności w nieznanych 

sytuacjach. Warunkiem wystąpienia syndromu bezradności w koncepcji M. Seligmana 

i jego współpracowników [23] jest odebranie sytuacji jako niekontrolowanej, a media-

torem przenoszącym jej efekty na nowe sytuacje jest zgeneralizowane oczekiwanie 

braku wpływu. Koncepcja ta uważana jest za klasyczną. Autor wymienia w niej trzy 

komponenty wyuczonej bezradności: 

• Deficyt poznawczy – utrudnienie dostrzegania związków między zachowaniem 

a jego następstwami; 

• Deficyt motywacyjny – utrudnienie w inicjowaniu zachowań dowolnych; 

• Deficyt emocjonalny – wystąpienie negatywnych stanów afektywnych z dominantą 

depresyjną. 

Koncepcja ta jednak okazała się nie stanowić wyjaśnienia dla osób, które mimo tre-

ningu nie uległy bezradności oraz osób, które ją przejawiały mimo nieuczestniczenia 

w nim. Rezultatem tego było stworzenie atrybucyjnego rozszerzenia klasycznej koncepcji 
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wyuczonej bezradności. Według wymienionej teorii istotne pośredniczące znaczenie we 

wzbudzaniu bezradności mają uruchamiane przez człowieka atrybucje. Istotne jest to, 

jak spostrzega on przyczyny braku wpływu – czy widzi je w czynnikach wewnętrznych 

i zewnętrznych, w czynnikach stałych czy zmiennych, w czynnikach specyficznych czy 

dość ogólnych. Od tego, jak człowiek zinterpretuje przyczyny swojej bezradności, ma 

zależeć to, czy deficyty w ogóle wystąpią, a także jaka będzie ich siła, zakres i trwałość. 

Atrybucje porażki jako wyniku ogólnej i trwałej niezdolności są szczególnie szkodzące. 

Wywołują oczekiwanie bezużyteczności i skazanie na niepowodzenie przyszłych prób [2]. 

Wśród polskich psychologów zajmujących się tym zjawiskiem, wyróżnili się M. Kofta 

i G. Sędek [25], którzy przeprowadzili szereg różnych eksperymentów zawierających 

w procedurze treningu bezradności. Wyniki jednych z nich stanowiły w pewnym stopniu 

potwierdzenie koncepcji M. Seligmana, inne stały się podstawą do stworzenia własnego 

informacyjnego modelu wyuczonej bezradności. W modelu tym wyuczona bezradność 

jest wynikiem występowania nieprawidłowości (zaburzeń) w generowaniu nowych 

programów działania. Przyczynę tych zaburzeń stanowi wielokrotnie doświadczana 

niemożność wygenerowania jakichkolwiek sensownych hipotez rozwiązania problemów. 

Aby pojawiły się deficyty bezradności, konieczne jest, aby osoba podjęła wysiłek próby 

rozwiązania nierozwiązalnych zadań treningowych oraz musi otrzymać w trakcie prób 

poznawczego opanowywania zadania całkowicie niespójne komunikaty zwrotne o możli-

wych wariantach jego rozwiązania i to niezależnie od tego, jaką hipotezę rozwiązania 

zadanie bierze aktualnie pod uwagę. Skutkuje to wzrostem niepewności behawioralnej 

(co zrobić?, kiedy wybór jest lepszy?) co po okresie wzmożonej aktywności jednostki 

prowadzi do jej poznawczego wyczerpania. Owocem treningu bezradności jest nowy 

stan psychologiczny – demobilizacja poznawcza. Sprawia to, że człowiek, podejmując 

aktywność, ujawnia tendencję do opierania się na starych, sprawdzonych wzorach, 

schematach. Unika wysiłku poznawczego i w konsekwencji nie odnosi sukcesów – nie 

rozwiązuje zadań. 

Reagowanie bezradnością w większości sytuacji zwiększa prawdopodobieństwo wystą-

pienia zagrożenia zdrowia i życia. O tym autodestruktywnym charakterze bezradności 

świadczą wyniki eksperymentów przeprowadzonych przez B. Weiner [22]. Sprawdzał 

on czy osoby przejawiające wyuczoną bezradność ujawniają większą skłonność do 

zachowań samokarzących od osób, które nie przeszły treningu bezradności oraz wskaź-

niki depresji i niepokoju. Uczestnikami było 5 grup mężczyzn. Podczas eksperymentu 

docierały do nich nieprzyjemne bodźce dźwiękowe, tak, że myśleli oni, że pochodzą one 

od ich partnerów. Mieli oni trzy możliwości reakcji na nie: odpowiedzenie partnerom 

podobnym dźwiękiem, skierowanie dźwięku do siebie, okazanie przyjaznego gestu „na-

dawcy” dźwięku. W drugim etapie miało miejsce nasilenie reakcji samokarzących, aby 

ocenić tempo uczenia się danych reakcji. Wyniki dostarczyły potwierdzenia związku 

wyuczonej bezradności (i depresji) z samokaraniem. Osoby, które uczestniczyły w tre-

ningu bezradności znacznie częściej, ujawniały zachowania samokarzące w wyniku 

zetknięcia z przykrymi bodźcami. 

Przejawianie zachowań samokarzących u osób bezradnych to tylko jedna przyczyna 

zawarcia jej w problematyce autodestruktywności. Wyuczona bezradność jako brak 

podjęcia aktywności mającej odmienić przykrą sytuację doskonale pasuje do definicji 

zachowań pośrednio autodestruktywnych według D. Lee [10] – włączającej zaniedbania 

głoszone przez K. Kelley, D. Byrne i współ. [26] czy przyzwolenia na bycie wykorzy-
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stanym. Stanowiło to drugą przyczynę uczynienia bezradności jedną z klas zachowań 

stanowiących przejaw autodestruktywności pośredniej. 

Niektórzy ludzie potrafią celowo rezygnować z działań mogących przynieść 

pozytywny skutek lub uchronić od negatywnych konsekwencji. Osoby te, mimo że mają 

możliwość oderwania się od cierpienia, nie zapobiegają zagrożeniu i nie czynią nic, by 

się od niego uwolnić. Oprócz niebezpieczeństw, jakie powoduje to dla ich życia, istnieje 

możliwość przyjęcia przez człowieka postawy bezradności jako stałego stylu funkcjo-

nowania. Według M.E. Seligman, T.A. Steen oraz N. Park [23] pojawienie się syndromu 

bezradności wymaga doświadczenia braku wpływu i określonego negatywnego zinter-

pretowania tego doświadczenia. Badania S. Cohen oraz T.A. Will [24], w których badani 

mieli możliwość odpowiedzenia na negatywny sygnał pochodzący w ich mniemaniu od 

partnera poprzez wysłanie negatywnej lub pozytywnej odpowiedzi do partnera oraz przez 

wysłanie sobie samemu negatywnego sygnału, wykazały, że osoby poddane wcześniej 

treningowi bezradności miały większą tendencję do samokarania przez wysyłanie 

sygnału sobie samemu. Istnieje również teza J.F.M. Cornwell oraz E.T. Higgins [18], że 

tendencja do samokarania zaobserwowana u osób depresyjnych i bezradnych jest 

sposobem redukowania napięcia. 

3.4. Zachowanie ryzykowne 

Zachowania ryzykowne stanowią działania o potencjalnie negatywnych konsekwen-

cjach. Tendencja do podejmowania ryzyka uważana jest za klasyczny przykład pośredniej 

autodestruktywności. Zachowania ryzykowne mogą mieć charakter adaptacyjny i opty-

malny zwłaszcza w warunkach stresu psychologicznego. Wskazują one wówczas na 

większe możliwości adaptacyjno-kompensacyjne. Destruktywny charakter tego rodzaju 

działań polega na wystąpieniu transsytuacyjnego wzrostu „ryzykanctwa” oraz nieade-

kwatnym oszacowaniu wielkości zagrożeń i stopnia (prawdopodobieństwa) ich ustąpienia. 

Zatem zachowanie ryzykowne bywa autodestruktywnym wtedy, gdy z uwagi na wielkość 

i częstość zagrożenia wzrasta prawdopodobieństwo, że straty przewyższają zyski [26].  

Funkcjonalność i dysfunkcjonalność działań opatrzonych dużym ryzykiem ujawnia 

się w powiązaniu ich z uwarunkowaniami osobowościowymi. Cechą, z którą ukazują 

one związek, jest potrzeba osiągnięć, a dokładnie jej nasilenie. Obrazują to badania osób 

z różnym ich nasileniem przeprowadzone przez J. Reykowskiego [27], dotyczące wyboru 

zadań o różnym stopniu trudności. Wyniki ich wskazały, że zadań o wysokim poziomie 

ryzyka podejmują się osoby, które mają niższą motywację osiągnięć. Obawa niepowo-

dzenia przewyższająca pragnienie sukcesu powoduje, że osoba podejmuje zachowanie 

ryzykowne. Zachowania te pełnić mogłyby funkcję obronną przed emocjonalnymi kosz-

tami porażki. Jednak działania opatrzone dużym ryzykiem pojawiają się także u osób 

o niskiej potrzebie odniesienia sukcesu i jednocześnie niskiej obawie poniesienia porażki. 

Poziom nasilenia lęku (niski, wysoki) rzutuje na rodzaj pełnionej przez podejmowaną 

aktywność ryzykowną funkcji – obronną lub stymulującą. Warto wspomnieć, że ci, którzy 

nastawieni są na odnoszenie sukcesów, wybierają dla siebie zadania o średnim poziomie 

ryzyka. Wymiar autodestruktywny nadaje zachowaniu dopiero sposób (np. transsytuacyj-

ność) i osobowościowy kontekst uruchamiania obu funkcji. Jeśli chodzi o sam stopień 

trudności zadań, to osoby o lęku przed niepowodzeniem większym od pomyślnego 

zakończenia zadania, przyjmują zadania albo bardzo łatwe, albo bardzo trudne. 
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3.5. Zachowania impulsywne 

W psychologii zdolność do odraczania impulsów i gratyfikacji rozumiana jest na dwa 

sposoby.  

W pierwszym ujęciu stanowi właściwość ego [28] i świadczy o jego sprawności, sile 

i dojrzałości. Ma wtedy charakter podmiotowej cechy lub sprawności i może wyjaśniać 

zachowania. Widziana tak impulsywność może nie intencjonalnie upośledzać kontrolę 

zachowania, mimo zachowanej świadomości jego zagrażających skutków. Aby móc wy-

jaśniać zachowania autodestruktywne impulsywnością rozumianą jako cecha osobowości, 

nieodzownym było sprawdzenie, czy osoby wykazujące tendencję autodestruktywną są 

impulsywne. Dokonały tego K. Kelley, D. Byrne, D.P.J. Przybyla, i współ. [9] w swoich 

badaniach dotyczących związku chronicznej autodestruktywności z potrzebą wrażeń, 

neurotyzmem i impulsywnością. Ich wyniki wskazały na występowanie jedynie 10-12% 

wspólnej wariancji autodestruktywności pośredniej i wspomnianych zmiennych. 

Istnieje jednak drugie ujęcie zdolności do odraczania impulsów i gratyfikacji – jako 

zachowania wynikającego z szacowania wartości skutków i prawdopodobieństwa ich 

wystąpienia. Bazuje ono na Rottera społecznej teorii uczenia się [za: 29] i jest częściej 

używane. Teoria ta była podstawą licznych badań dotyczących odraczania gratyfikacji. 

Według niej zachowanie człowieka można opisać i wytłumaczyć za pomocą dwóch 

zmiennych osobowościowych: oczekiwania i wartości. Przez oczekiwanie należy rozu-

mieć przyjmowane przez podmiot subiektywnie prawdopodobieństwo, że określone 

wzmocnienie rzeczywiście nastąpi w rezultacie określonego zachowania. Wartość określana 

jest jako subiektywne znaczenie, atrakcyjność danego wzmocnienia. Obie zmienne mają 

charakter poznawczy, ale kryje się w nich też pewien ładunek emocji, które ujawniają 

się przede wszystkim w trakcie szacowania subiektywnej wartości wzmocnień. Prawdo-

podobieństwo, że osoba podejmie się określonej aktywności, jest największe, gdy oczekuje 

ona wzmocnień i mają dla niej dużą wartość, najmniejsze, gdy osoba nie oczekuje wzmoc-

nień, a te, które mogą wystąpić, nie są postrzegane jako cenne. W sposób impulsywny 

zachowywać się zatem będzie osoba wtedy, gdy spostrzegana wartość odległej nagrody 

(lub kary) jest niewielka lub niskie jest prawdopodobieństwo jej uzyskania. Preferencję 

do kierowania się w zachowaniu doraźnymi emocjonalnymi wzmocnieniami, utożsamianą 

z trudnościami odraczania impulsów i gratyfikacji uznano za wspólny czynnik auto-

destruktywnej tendencji w badaniach tego K. Kelley, D. Byrne, D.P.J. Przybyla i współ. 

[9]. Według autorki wszyscy doświadczamy konfliktu między poznawczym i emocjo-

nalnym wyobrażeniem prawdopodobnych, przyszłych zdarzeń. W reakcji na ten dystans – 

zdominowanej albo przez pierwszy, albo drugi czynnik, ujawniają się różnice indy-

widualne między ludźmi. Istnieje pogląd, że osoby skłonne do reagowania raczej na 

bezpośrednie czynniki emocjonalne, aniżeli na bardziej odległe, racjonalne wyobrażenie 

konsekwencji własnych działań, są bardziej narażone na podejmowanie zachowań nieko-

rzystnych, z punktu widzenia ich funkcjonowania społecznego i zdrowotnego. 

Badania K.A. McLaughlin, M.L. Hatzenbuehler, D.S. Mennin oraz S. Nolen-

Hoeksema [30] ujawniły impulsywność jako znaczący predyktor zażywania kokainy 

(uzależnienia) oraz czynnik istotnie opóźniający leczenie. Dostrzeżono również zawiązek 

pomiędzy zdolnością do odraczania impulsów za odpornością na pokusy. 
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3.6. Uleganie pokusom 

Uleganie pokusom, namowom to zachowanie tworzące kolejną klasę zachowań 

składających się na autodestruktywność pośrednią, chociaż przynależność ich do danego 

zjawiska jest spostrzegana bardziej subiektywnie [10]. Zdolność odrzucania pokus to nie 

tylko odraczania gratyfikacji, ale także umiejętność rezygnacji z owej gratyfikacji, 

w celu osiągnięcia często dopiero w dalszej perspektywie czasowej, innej wartości [1]. 

Zachowania tego rodzaju interpretuje się również w Rottera modelu społecznego 

uczenia się. W myśl danego modelu istotna jest relacja między wartością uzyskiwaną 

w wyniku ulegania pokusie i wartością osiąganą dzięki odraczaniu. Z wartościami 

nabytymi w rezultacie ulegania pokusie związana jest motywacja – mogą one prowadzić 

do rozwoju, ale też utrudniać go. W. Mischel oraz C. Gilligan [31] udowodnili w swoich 

badaniach związek ulegania pokusie oszustwa, w celu zwiększenia prawdopodobieństwa 

odniesienia sukcesu, z wysoką potrzebą osiągnięć. Im motywacja osiągnięć badanych 

była silniejsza, tym łatwiej zdobywali się na oszustwa, gwarantujące im sukces. Motyw 

osiągnięć czyni więc jednostkę bardziej podatną na uleganie pokusom związanym z od-

niesieniem sukcesu, może też powodować wybieranie przez nią mniej ryzykownych 

zadań. 

Mousavi A.S., Azadfalah P., Farahani H., Dehghani M. [14] zwracają uwagę, że 

o destruktywnej naturze ulegania pokusie decyduje rodzaj pokusy i związany z nią psy-

chofizyczny koszt. Uleganie pokusie, będące wskaźnikiem zachowań autodestruktyw-

nych może prowadzić do osiągnięcia różnorodnych celów, m.in. przyjemności, redukcji 

napięcia, własnej stymulacji, uniknięciu wysiłku. Dodatkowo sprzyja chronicznej auto-

destruktywności w sytuacji wywierania nacisku przez destruktywne normy grupowe.  

3.7. Samoutrudnianie 

Samoutrudnianie (self-handicapping) występuje w literaturze psychologicznej jako 

forma autodestruktywnego zachowania. Początkowo definiowano je jako każde działanie 

lub wybór poziomu wykonania, który tworzy możliwość eksternalizacji lub wytłuma-

czenia porażki oraz internalizacji i dowartościowania sukcesu [33]. 

Takim działaniem miało być w jednym z pierwszych eksperymentów przeprowadzo-

nych przez S. Berglas i E. Jones [33] zażycie środka farmakologicznego obniżającego 

krótkoterminowo sprawności intelektualną. Badaniu zostali poddani mężczyźni, a ich 

zadaniem było rozwiązanie dwóch części rzekomego testu inteligencji. Po pierwszej 

części mężczyźni, którzy uzyskali w niej niepewny sukces (w przeciwieństwie do tych, 

których sukces był pewnym), a w trakcie oczekiwania na kolejną część, decydowali się 

wziąć wspomniany środek. Celem tego była ochrona poczucia własnej wartości przez 

wprowadzenie przez samych uczestników badania w jego strukturę inhibitorów sukcesu. 

Działania te zdaniem S. Berglas i E. Jones [33] obiektywnie zmniejszają prawdopodo-

bieństwo uzyskania korzystnego rezultatu, ale zarazem dostarczają usprawiedliwienia 

dla ewentualnego niepowodzenia. Usprawiedliwienia, które pozwalają na zachowanie 

dotychczasowej samooceny, a przynajmniej mniejszy w niej uszczerbek. Jednak, jeśli 

działanie kończy się sukcesem, mimo samoutrudnienia, to stanowi podstawę do pod-

wyższenia poczucia własnej wartości. Przyjmuje się, że samoutrudnianie jest techniką 

ochrony samooceny zagrożonej, jak i środkiem jej podwyższania. 

W późniejszym pracach termin ten występuje już w dwóch różnych znaczeniach. 

Pierwsze z nich to tworzenie utrudnień w osiągnięciu sukcesu, w celu usprawiedliwienia 
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i obniżenia poczucia przewidywanej porażki. Tak rozumiany self-handicapping wiąże 

się z zachowaniem autodestruktywnym. Drugie – powoływanie się na zewnętrzne 

wyjaśnienia i usprawiedliwienia, mogące modyfikować poziom wykonania – nie wiąże 

się z autodestruktywnością. 

Autodestruktywna forma samoutrudniania została zoperacjonalizowana jako podej-

mowanie działań, które zmniejszają prawdopodobieństwo sukcesu w zadaniu. Skorzy-

stano przy tym z zasady dyskontowania (pomniejszania) oraz zasady powiększania. 

Zgodnie z pierwszą, niepowodzenie przenoszone w pewnych okolicznościach nie świadczy 

o braku kompetencji, z drugą – sukces osiągnięty mimo przeszkód, stanowi potwier-

dzenie szczególnych kompetencji. Tworzenie utrudnień na drodze do celu, dostarcza 

więc samych korzyści dla jednostki niezależnie od efektu końcowego.  

Zachowanie takie nie jest zatem zgodne z definicją zachowania autodestruktywnego. 

Cechy osobowości osób przejawiających samoutrudnianie stanowią przeciwieństwo cech 

posiadanych przez osoby autodestruktywne. Charakteryzuje je przeważnie pozytywna, 

choć niestabilna ocena siebie i okazywany w przeszłości nadmiar akceptacji rodziciel-

skiej. Jednak, jak pisali R.F. Baumeister i S.J. Scher [2] przeszkoda jest samoutrud-

nieniem obiektywnie podważającym prawdopodobieństwo niepowodzenia. Słuszna jest 

teza, że stworzenie przeszkód rzeczywiście przeszkadza wykonaniu.  

Jest to zatem poświęcenie szansy na sukces w zamian za atrybucyjne korzyści: ochronę 

przed implikacjami porażki i premię za sukces. Wysokość stawki ma naturalnie subiek-

tywny wymiar również wtedy, gdy jest nią samozachowanie i rozwój. Wyniki badań 

pokazały jednak, iż self-handicapping przeważnie ma charakter ochronny. Za przykład 

mogą posłużyć badania autorstwa J. Greenberga, T. Pyszczyńskiego i S. Paisleya [za: 

34]. Ujawniły one, że ludzie stosują samoutrudnianie, kiedy stawka jest niska, ale 

w sytuacjach, gdy do zdobycia jest duża suma pieniędzy, rezygnują oni z samoutrudnienia 

i zwyczajnie starają się jak najlepiej wykonać zadanie. K. Tirigotis, W. Gruszczyński, 

M. Tsirigotis-Maniecka [34] wspominają o związku samoutrudniania ze spożywaniem 

alkoholu i braniem narkotyków (klasycznych przejawów autodestruktywnośc pośredniej). 

Jak okazuje się, dostarczanie organizmowi tego rodzaju substancji może być motywo-

wane ochroną „ja”. Stanowi na przykład zachowania o autodestruktywnych cechach 

(zmniejszanie szansy na sukces) i zarazem niezakładającego autodestruktywnych celów, 

a więc niełączącego w sobie autodestruktywnych cech z takimi celami. Samoutrudnianie 

łączy się z zasadą dyskontowania, która mówi, że porażka ponoszona w określonych 

okolicznościach nie świadczy o braku kompetencji, dzięki czemu osobie łatwiej jest ją 

potem przyjąć. Druga zasada polega na wzmacnianiu – jeśli mimo utrudnionego zdania 

człowiek poradzi sobie z nim, uzyskuje dodatkową gratyfikację w postaci przeświad-

czenia, że pokonanie problemu jest wynikiem posiadania przez niego szczególnych 

kompetencji. 

3.8. Nałogi i uzależnienia 

K. Tsirigotis, W. Gruszczyński, M. Kruszyna oraz M. Tsirigotis [34] uważają, że 

nadużywanie alkoholu oraz inne nałogi to zachowania najwyraźniej pokazujące granice 

i warunki destruktywności. Forma i cele uzależnień dają się opisać na obu krańcach 

wymiarów szkodliwości i intencjonalności: od formy społecznie aprobowanej, incyden-

talnej, niezagrażającej zdrowiu (tj. podejmowanej w warunkach wewnętrznej swobodnej 

wyboru) poprzez preferowane, chroniczne sposoby reagowania (intencjonalne, lecz 
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w różnym stopniu autonomiczne), aż do formy ostrej, bezpośrednio zagrażającej życiu, 

w której picie czy inne używki są „jedynym i koniecznym” środkiem realizacji celu (są 

przedmiotem pragnienia czy intencji, lecz rzadko wewnętrznie wolnego wyboru). Nałogi 

i uzależnienia nie dotyczą jednak wyłącznie substancji chemicznych. Współcześnie 

ujawnianych jest dużo zachowań pośrednio autodestrukcyjnych, będących nałogami 

i wykraczających poza klasyczne ich formy, np. tanoreksja (uzależnienie od solarium). 

Nałóg bowiem to każde zachowanie, któremu podporządkowuje się życie, które jest 

przymusem wewnętrznym i jest jedyną wartością dającą poczucie satysfakcji, szczęścia 

czy dobrostanu [35]. 

R.F. Baumeister oraz S.J. Scher [3] podają dwie główne korzyści z nadużywania 

alkoholu, tytoniu i narkotyków, które motywują ludzi do niekończącego się ich zażywania 

mimo istniejącego ryzyka. Pierwszą jest dostarczanie przyjemnego wrażenia. Subiek-

tywnie miły stan intoksykacji powoduje, że osoby dążą do niego. W fazie uzależnienia 

przynoszą upragniony powrót organizmu do równowagi (fizycznej i psychicznej) zakłó-

conej przez niedostarczenie mu przez pewien czas danych substancji (uśmierzają ich 

głód i jego nieprzyjemne uczucie). Drugim, uznanym za podstawowy, zyskiem jest obni-

żanie samoświadomości. Pragnienie jej może być chęcią redukcji zahamowani, poradzenia 

sobie ze stresem przez usunięcie niepożądanych, nieprzyjemnych myśli dotyczących 

własnej osoby, zmniejszenie uwagi skupionej na sobie. Donoszą o tym liczne przepro-

wadzone badania [19]. 

Jak już wcześniej wspomniano, bezpośrednie cele stosowania używek związane są 

z wcześniej doświadczanymi efektami związanymi ze zmianą stanu psychofizycznego, 

jak również czynnikami natury społecznej. W przypadkach obserwowanego czasem 

u osób uzależnionych podwyższeniu progu wrażliwości sensorycznej i wynikających stąd 

stanów nudy używki stają się sposobem uzyskania dodatkowej stymulacji. Zauważono, 

że spożycie alkoholu wzrasta w wyniku wystąpienia wszelkich negatywnych stanów 

samoświadomości oraz że używki są też środkiem pozyskiwania aprobaty społecznej 

i mają właściwości integrujące. Picie alkoholu czy palenie tytoniu dostarczyć mogą 

korzyści psychologicznych powiązanych z manifestacją buntu bądź społecznych, będą-

cych wynikiem podporządkowania się wszystkich jednej normie społecznej [34]. 

O pojawieniu się zachowań autodestruktywnych ma udział również czynnik gene-

tyczny. Jednak pomimo tego, bazując na teorii uczenia się, przewidujemy, że im postrze-

gana wartość korzyści jest wyższa, tym większe jest prawdopodobieństwo ujawnienia 

się preferencji wobec danego sposobu reagowania i stania się jego nałogiem. Wiedza na 

temat szkodliwości danych substancji zdaje się nie mieć znaczącego wpływu na podej-

mowanie tych działań. Napięcie wynikające z niezgodności sfery poznawczej z beha-

wioralną, niwelują uruchamiane psychologiczne strategie samooszukiwania. Incydentalne 

stosowanie używek czasami ma funkcje adaptacyjne – m.in. mogą one zastąpić działania 

analgetyków [36].  

4. Wybrane koncepcje pośredniej autodestruktywności 

Poniżej przedstawione zostaną dwie teorie tłumaczące wystąpienie autodestruktyw-

ności pośredniej. 
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4.1. E.J. Khantzian teoria braku zinternalizowanych wzorców funkcji 

opiekuńczej 

Teoria E.J. Khantzian opracowana przy współpracy z I.E. Mack [37] wyrosła na 

gruncie psychologii ego. Głównym pojęciem jest self-care, oznaczające samoopiekuńczą 

funkcję ego. Odnosi on je do złożonego syndromu funkcji ego, koniecznego w realizacji 

popędu samozachowania. Odróżnia jednak od mechanizmów obronnych i samouspo-

kajania, samopocieszania oraz samozaspokajania – funkcji ego dbających o wzrost wew-

nętrznego dobrostanu i komfortu. Self oznacza w terminie self-core osobę jako całość 

i zbliżone jest znaczeniowo do self występującego w terminach samozachowanie 

i samoobrona. 

Według E.J. Khantzian oraz I.E. Mack [37] podejmowanie zachowań autodestruk-

tywnych jest skutkiem nieprawidłowego rozwoju funkcji samoopiekuńczych. Wyróż-

niono siedem czynników funkcji samoopiekuńczej: 

• Libidualna inwestycja w ochronę i wartościowanie siebie oraz jej psychologiczna 

pochodna – wystarczająco pozytywny stosunek do siebie, by czuć się wartym ochrony; 

• Zdolność do antycypacji zagrożenia i reagowanie na jego lękowe sygnały; 

• Zdolność do kontroli impulsów i rezygnacji z przyjemności niosącej zagrożenie; 

• Przyjemność w opanowywaniu nieuchronnych sytuacji związanych z ryzykiem, 

w których zagrożenia są odpowiednio wyważone; 

• Wiedza o otaczającym świecie i sobie samym, konieczna do przetrwania; 

• Wystarczająca asertywność i agresja, by być zdolnym do aktywnej ochrony; 

• Umiejętności relacyjne w odpowiednim rozpoznawaniu osób i związków zagrażają-

cych jakości życia podmiotu. 

Czynniki emocjonalno-motywacyjne (ustosunkowanie emocjonalne do własnej osoby) 

traktują E.J. Khantzian i L.E. Mack [37] jako psychoanalityczną inwestycję libidualną 

w swoje „ja”. Inwestycja ta ma gwarantować instynktowne i psychologiczne warunki 

woli życia oraz obrony siebie. Drugą grupę stanowią nieodzowne warunki poznawcze – 

wiedza o świecie, umiejętność przewidywania zagrożeń, oceny zdarzeń, ludzi. Można 

tu dołączyć też zdolność kontrolowania impulsów. Komponenty trzeciego rodzaju to 

zdolności adekwatnego wyważenia możliwości i zagrożeń, pozwalające na podejmowanie 

ryzyka i czerpanie satysfakcji z pokonywanych trudności, przy jednoczesnej zdolności 

do reagowania na sygnały lękowe i rezygnacji z przyjemności niosących zagrożenie, 

optymalnego poziomu agresji i asertywności do obrony własnych potrzeb i praw. 

Dla wykształcenia tej umiejętności „wyważenia” między przystosowawczymi i nisz-

czącymi formami zachowania ekspresji siebie, podstawę stanowi uwewnętrznienie 

poprawnie pełnionych opiekuńczych funkcji rodzicielskich. Za takie funkcje L.J. Kaplan 

[za: 38] uznaje równowagę pomiędzy dopuszczaniem przez rodziców inicjatywy, 

eksploracji otoczenia przez dziecko (wiążące się z pewnym ryzykiem) i ochroną kontro-

lującą stopień ryzyka. Zapewnia ona harmonię między dążeniami do przetrwania oraz 

do rozwoju i samorealizacji. Źródło tych właściwych zachowań ma stanowić łączenie 

elementów wewnętrznej, jak i zewnętrznej sytuacji. Dokonuje tego organizująca funkcja 

ego.  

E.J. Khantzian oraz I.E. Mack [37] nie tworzą własnej definicji i funkcji opiekuńczej, 

ale korzystają z teorii H. Hartmana [38, 39] psychologii ego, w której funkcję tę stano-

wiłaby specyficzna klasa procesów organizacji i kontroli zachowania zapewniająca goto-
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wość do uruchamiania potencjalnych sprawności ego dla konfrontowania i uzgadniania 

celów oraz sposobów zachowania z naturalnymi metacelami ego, samozachowaniem 

i rozwojem. Motywami funkcji samoopiekuńczej są przetrwanie i rozwój (naturalne cele 

ego). Systematyczne ignorowanie zagrożeń, które uznano za kryterium autodestruktyw-

ności, wskazywałoby natomiast na deficyty w obszarze tych aspektów funkcji samo-

opiekuńczej, które związane są z przetrwaniem i optymalną ochroną. Optymalna ochrona 

ego zapewnia możliwość godzenia funkcji i zachowań determinowanych celem przetrwania 

(wymiar bezpieczeństwa), bez blokowania tych, które wynikają z dążenia do ekspresji 

i zmiany (wymiar rozwojowy). Celem i oznaką prawidłowego funkcjonowania danej 

funkcji będzie przejawianie zachowań samoekspresyjnych (związane z potrzebami 

osobistymi) i samoograniczających (związane z wymaganiami i naciskami społecznymi) 

w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla przetrwania. 

W celu poznania możliwości samowyrażania i konieczności samoograniczenia ko-

nieczne są: motywacja (kateksja „ja”), poznawcza kontrola ego i zinternalizowane wzorce 

zachowań opiekuńczych. Zachowania mówią nam o występowaniu zakorzenionego popę-

dowo, obronnego funkcjonowania ego. Może ono znaleźć swój wyraz w świadomości. 

Jednak samoopiekuńcza funkcja ego jest czymś bardziej ogólnym i podstawowym od 

świadomej ochrony self. Zgodnie z psychodynamicznym ujęciem rozwoju psychicznego 

podstawą kompetencji samoopiekuńczych człowieka jest internalizacja miłości matki, 

wraz z takimi aktami wczesnej opieki macierzyńskiej, jak kojenie (w tym kontenerowanie) 

emocji dziecka i zaspokajanie jego potrzeb, podtrzymywanie woli życia, rozpoznawanie 

i antycypacja zagrożeń. W dorosłym życiu prawidłowo ukształtowana zdolność do opie-

kowania się sobą powinna więc obejmować te zasoby w postaci poczucia własnej wartości, 

woli życia, zdolności samokojenia i samozaspokajania oraz kontroli impulsów [37]. 

4.2. R.F. Baumeister – koncepcja próby redukcji emocji negatywnych 

i awersyjnej autokoncentracji 

Koncepcja ta wyrasta na gruncie poznawczo zorientowanej psychologii osobowości. 

Traktuje zjawisko autodestruktywności jako przewidywane i pożądane przez ujawnia-

jącą je osobę. Ostatecznie pożąda ona własnej szkody i wybiera takie działania, które 

prawdopodobnie przyniosą ją (spodziewany rezultat). Ponieważ szkodzenie sobie jest tu 

pierwotnym zamierzeniem podejmowanego działania, autodestruktywność ta określana 

jest rozmyślną (zamierzoną – deliberate) albo pierwotną (primary self-destruction). Ten 

rodzaj autodestruktywności uważany jest za najmniej racjonalny i najbardziej niezrozu-

miały. Pożądanie szkodzenia i niszczenie siebie wyraża negatywny stosunek do siebie, 

zatem przyczyny powinny odzwierciedlać ten negatywny stosunek. Darzenie siebie małym 

szacunkiem, może być głównym powodem. Stan taki powstaje na skutek niepowodzeń 

lub innych zdarzeń uderzających w poczucie własnej wartości. Może też jednak wynikać 

z wewnętrznej dynamiki self. Niesie ono z jednej strony brzemię standardów i wymagań, 

z drugiej zaś świadomość, iż nie jest się w stanie owym wymaganiom sprostać. Nega-

tywny stosunek do siebie musi być dość silny, aby prowadzić do autodestruktywności. 

Zatem małe szanowanie siebie rozciąga się poza zwykłe niebezpieczeństwo, aż do 

działania, dotkliwej niechęci do siebie [41]. 

Mocne, negatywne stany emocjonalne mogą sprzyjać wzmożeniu intensywności 

negatywnej postawy. Według R.F. Baumeister oraz S.J. Scher [2] silne poczucie winy, 

wyrzuty sumienia czy lęk mogą zaowocować dotkliwą dewaloryzacją siebie, prowa-
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dzącą do autodestruktywności. Poza jawiącymi się emocjami duże znaczenie zdaje się 

również odgrywać w tym rodzaju zachowań wysoka samoświadomość osoby. Pożądanie 

szkodzenia sobie czy uleganie frustracji czyni self celem, który zakłada z góry, że uwaga 

jest skupiona na nim – ze szczególną świadomością jego braku wad. Takie skupienie na 

sobie może wzmocnić stan emocjonalny, który wzbudza destruktywne zamiary (cele) 

oraz wzmacnia odczuwane emocje. 

Za jedną z możliwości wyjaśnienia szkodzenia sobie R.F. Baumeister [41] uznaje 

potrzebę cierpienia, wzbudzaną przez pojawiające się poczucie winy. Osoba może 

chcieć odpokutować swoje czyny, w celu uzyskania oczyszczenia z winy. Inną przyczyną 

dążenia do samozniszczenia i szkodzenia może być pożądanie zaszkodzenia i znisz-

czenia darzonej niechęcią osoby. Trzeci powód stanowi zwykła chęć ucieczki. Jednostka 

dąży do redukcji tego nieprzyjemnego stanu drogą włączenia strategii eliminowania 

perspektywy czasowej i koncentracji na teraźniejszości przez unikanie analizy sytuacji, 

przewidywania. 

Według koncepcji awersyjnej koncentracji – intensywne, negatywne stany uczuciowe 

wiążą się z koncentracją na własnych brakach i słabościach. Powodują one powstanie 

dotkliwie negatywnego stosunku do własnej osoby. W takim stanie osoba wzbudza 

w sobie zamiar szkodzenia lub zniszczenia siebie. Ten zamiar może ujawniać potrzebę 

bycia ukaranym bądź szkodzenia nielubianej, darzonej niechęcią jednostce. 

5. Zakończenie 

Podsumowując, warto zwrócić uwagę na fakt, że dotychczasowe opisane w artykule 

treści, jak i badania psychologiczne związane z koncepcjami wyjaśniającymi autode-

struktywność pośrednią wskazują na to, że: 

• Chroniczna (pośrednia) autodestruktywność jest definiowana jako zachowanie obej-

mujące uogólnioną tendencję do angażowania się w czynności (zachowania), które 

zwiększają prawdopodobieństwo doświadczania negatywnych konsekwencji w przy-

szłości lub zmniejszają prawdopodobieństwo uzyskania konsekwencji pozytywnych; 

• Autodestruktywność pośrednią ujmuje się jako zachowania, których prawdopo-

dobny negatywny skutek związany jest ze składowych zachowań nieakceptowanych 

przez społeczeństwo. Istniejący związek między zachowaniem a szkodą postrze-

gany jest jako prawdopodobny; 

• Autodestruktywność pośrednia obejmuje zarówno podejmowanie określonych 

działań, jak i ich zaniechanie; dotyczy wchodzenia w sytuacje zagrożenia, a także 

podwyższonego ryzyka (forma aktywna) bądź też zaniedbywania własnego bez-

pieczeństwa czy zdrowia (forma pasywna). Podczas gdy ostre autodestrukcyjne 

zachowanie obejmuje świadomy i umyślny zamiar, aby wyrządzić sobie krzywdę, 

czasem ze śmiertelnym skutkiem, pośrednia (chroniczna) autodestruktywność odnosi 

się do czynów popełnianych w pewnym czasie i sytuacjach przez podmiot, który 

albo jest ich nieświadomy, albo lekceważy ich długoterminowe szkodliwe skutki [8, 

9, 12]. 

Autodestruktywność pośrednia jest wyraźnie inną postacią szkodzenia sobie samemu 

niż autodestruktywność bezpośrednia oraz stanowi inną jakość niż autoagresja [30]. 

Obok oczywistych i jawnych zachowań autodestrukcyjnych, wyodrębniono także 

autodestrukcyjność pośrednią, która stanowi bardziej „subtelną” i zakamuflowaną formę 

samoniszczenia. Obejmuje ona zachowania o zwiększonym dystansie czasowym między 
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działaniem a skutkiem. Prawdopodobieństwo wystąpienia szkody oceniane jest w tym 

wypadku jako niskie lub wręcz jest ono zaprzeczone. Oprócz przesłanek teoretycznych 

za przedstawionym podziałem przemawiają również dane empiryczne. Pozwalają one 

stwierdzić, że jakkolwiek istnieje dodatnia zależność między nasileniem autodestruk-

tywności pośredniej a występowaniem zachowań bezpośrednio autodestruktywnych, to 

wiele osób manifestuje wyłącznie jedną z tych form. Dowiedziono również, że osoby 

z tendencjami samobójczymi i osoby pośrednio autodestruktywne odmiennie postrzegają 

przyczyny i możliwości zmiany własnego zachowania [18]. 

Oprócz pytania o wzajemne związki między dwoma typami autodestrukcyjności istot-

nym problemem było stwierdzenie czy istnieje pewna stała tendencja do podejmowania 

takich zachowań. Tendencję taką należało rozważać w kategoriach cechy osobowości. 

Przeprowadzona przez J.F.M. Cornwell oraz E.T. Higgins [18] analiza badań empirycz-

nych, w których próbowano ustalić warunkowania wyodrębnionych klas zachowań 

pośrednio autodestruktywnych (uleganie pokusom, nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, 

strategia samoutrudnienia oraz zachowania samokarzące) wykazała, iż o destruktywnym 

charakterze działania decyduje nie jego forma, lecz osobowościowe i sytuacyjne warunki, 

jakie je uruchamiają.  
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Zjawisko autodestruktywności pośredniej – charakterystyka psychologiczna 

Streszczenie 

Jednym ze sposobów rozwiązywania trudności jest autodestrukcyjność, niszcząca wiele obszarów życia 

i funkcjonowania człowieka. Zachowania autodestruktywne mogą stanowić środki, dzięki którym jednostka 

zaspokaja potrzeby „ja”, potwierdza i umacnia jego niedowartościowane aspekty. Działania te pełnią w przy-

padku młodej osoby funkcje przystosowawcze oraz adaptacyjno-obronne. Działania autodestruktywne, często 

uwidaczniające się na tej właśnie granicy, wywołują wśród społeczeństwa lęk, zaskoczenie bądź odrazę. 

Społeczeństwo nie rozumie osób zadających sobie ból, działających wbrew swojemu zdrowiu i życiu, a coraz 

więcej młodych ludzi dopuszcza się aktów samobójczych, samookaleczeń i rozmaitych form uszkadzania 

swojego ciała. Obok bezpośrednich aktów autodestrukcji (samookaleczeń i prób samobójczych) można 

zaobserwować również wzrost nieostrych, autodestruktywnych pośrednich form tego zachowania: używanie 

środków psychoaktywnych, ryzykowny sport, zaniedbania zdrowotne, przepracowywanie się, a także zabu-

rzenia odżywiania się. Autodestruktywność pośrednia to zarówno podejmowanie określonych działań, jak 

i ich zaniechanie; dotyczy wchodzenia w sytuacje zagrożenia i podwyższonego ryzyka bądź też zaniedby-

wania własnego bezpieczeństwa czy zdrowia. Jest to forma samozniszczenia o zwiększonym dystansie między 

działaniem a skutkiem. Celem artykułu jest charakterystyka zjawiska autodestruktywności pośredniej charak-

teryzującej grupę dorastającej młodzieży. Uwzględniono sposób jego rozumowania oraz definiowania, omó-

wiono zachowania charakteryzujące autodestruktywność pośrednią. Opracowano istniejące klasy zachowań 

charakterystyczne dla pośredniej autodestruktywności, takie jak: intencjonalne cierpienie, intencjonalne 

niepowodzenia i porażki, bezradność, zachowania ryzykowne, zachowania impulsywne, uleganie pokusom, 

samoutrudnianie oraz nałogi i uzależnienia. Dokonano również krótkiej charakterystyki dwóch teorii tłuma-

czących wystąpienie autodestruktywności pośredniej: E.J. Khantziana teoria braku zinternalizowanych wzorców 

funkcji opiekuńczej oraz R.F. Baumeistera – koncepcja próby redukcji emocji negatywnych i awersyjnej 

autokoncentracji.  

Słowa kluczowe: autodestruktyjność pośrednia, specyficzne zachowania, koncepcje 

The phenomenon of indirect self-destructiveness – psychological 

characteristics 

Abstract 

One of the ways of solving difficulties is self-destructiveness, which destroys many areas of human life and 

functioning. Self-destructive behaviors can be the means by which the individual meets the needs of the self, 

confirms and strengthens its undervalued aspects. In the case of a young person, these activities perform 

adaptive and adaptive-defense functions. Self-destructive actions, often visible on this very border, cause 

fear, surprise or disgust among the society. Society does not understand people who inflict pain on 

themselves, acting against their health and life, and more and more young people commit suicide, self-harm 
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and various forms of damaging their bodies. In addition to direct acts of self-destruction (self-mutilation and 

suicide attempts), there is also an increase in non-acute, self-destructive indirect forms of this behavior: the 

use of psychoactive substances, risky sports, health neglect, overwork, and eating disorders. Indirect self-

destructiveness is both taking specific actions and not taking them; it concerns entering into hazardous and 

increased risk situations, or neglecting one's own safety or health. It is a form of self-destruction with an 

increased distance between action and effect. The aim of the article is to describe the phenomenon of indirect 

self-destructiveness characterizing the group of adolescents. The way of its reasoning and definition was 

taken into account, and the behaviors characterizing indirect self-destructiveness were discussed. The 

existing classes of behaviors characteristic of indirect self-destructiveness have been developed, such as: 

intentional suffering, intentional failures and failures, helplessness, risky behavior, impulsive behavior, 

succumbing to temptation, self-abuse, as well as addictions and addictions. There is also a short description 

of two theories explaining the occurrence of indirect self-destructiveness: E.J. Khantzian, the theory of the 

lack of internalized patterns of caring function and R.F. Baumeister – the concept of an attempt to reduce 

negative emotions and aversive self-concentration. 

Keywords: indirect self-destructiveness, specific behaviors, concepts 
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Izabella Jasik1 

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze u dzieci 

i młodzieży – objawy, przyczyny, formy terapii 

Różnica pomiędzy niemożliwym a możliwym 

leży w determinacji człowieka. 

Tommy Lasorda 

Odwaga wyznaczania granic  

polega na odwadze do kochania siebie,  

nawet gdy ryzykujemy rozczarowaniem innych. 

Robert Cody 

Boimy się jedynie tego,  

czego nie rozumiemy. 

Katie Byron 

Co należy zrobić po upadku?  

To, co robią dzieci: podnieść się. 

Aldous Huxley 

1. Wstęp 

Według P.C. Kendall zaburzenia zachowania to powtarzający się i trwały wzór 

zachowania obejmujący łamanie podstawowych praw innych i ważnych norm społecz-

nych stosownych dla danego wieku. Problem nie ogranicza się do jednego typu sytuacji: 

zaburzenia zachowania przejawiają się w szkole, w domu, we współczesności i w oto-

czeniu rówieśników. Wspólną cechą zaburzenia zachowania jest agresja fizyczna, 

przyjmująca formę okrucieństwa, niszczenia własności innych lub podpaleń. Kradzieże, 

kłamstwa, oszukiwanie są także częste wśród dzieci, u których stwierdzono zaburzenie 

zachowania [por. 2, 3]. 

B. Nurcombe [4] twierdzi, że zaburzenie zachowania charakteryzujące się w grupie 

dzieci i młodzieży musi być odróżnione od przejściowego zachowania antyspołecznego, 

które odzwierciedla zachowania ryzykowne i naśladowanie członków grupy, co jest 

prawidłowym elementem okresu dojrzewania. Zachowanie antyspołeczne występuje 

powszechnie w okresie dojrzewania; w większości przypadków nie wymaga uwagi 

psychiatry. Natomiast zaburzenie zachowania przejawia się w poważnym, uporczywym 

zaburzeniu funkcjonowania. 

Okres dzieciństwa to czas dynamicznego rozwoju w różnych sferach funkcjonowania: 

poznawczej, psychoruchowej i społecznej. W okresie tym zarówno dzieci, jak i młodzież 

podejmują liczne działania [5]. Rodzice zaniepokojeni przemianami, których doświad-

czają dzieci i młodzież często wskazują na występujące gwałtowne napady złości, brak 

 
1 izabella.jasik@gmail.com, doktor nauk społecznych, psycholog. 
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współpracy, zachowania agresywne (ujawniane w domu oraz w przedszkolu), bójki 

z rówieśnikami czy rodzeństwem. Szczególnie w okresie średniego dzieciństwa można 

zaobserwować występowanie takich zachowań, jak upór, nieposłuszeństwo i buntowni-

czość, które mogą zostać uznane za problemowe [6]. 

Dzieci na różnych etapach indywidualnego rozwoju przekraczają ustanowione przez 

osoby dorosłe normy i zasady. Aby odróżnić to, co jest normą, od zaburzeń zachowania 

rozumianych jako jednostka chorobowa warto przyjrzeć się kryteriom diagnostycznym 

opisanym w międzynarodowej klasyfikacji chorób przygotowanej przez WHO, obowią-

zującej również w Polsce – ICD-10 [7]. Pod kodem F91 znajdujemy grupę zaburzeń pod 

zbiorczą nazwą „zaburzenia zachowania”. Charakteryzują się one uporczywym i powta-

rzającym się wzorcem aspołecznego agresywnego i buntowniczego zachowania się, 

które powinno prowadzić do poważnego naruszenia adekwatnych dla wieku oczekiwań 

społecznych. Musi więc być czymś więcej niż tylko zwykłą dziecięcą złośliwością 

i młodzieńczym buntem oraz mieć względnie trwały charakter (trwać 6 miesięcy lub 

dłużej) [8, 9]. 

Objawy zaburzenia zachowania mogą być również przejawem innych zaburzeń psy-

chicznych, takich jak: schizofrenia, mania, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia 

hiperkinetyczne i depresja. W tych przypadkach nie należą stawiać rozpoznania F91. 

Wśród podtypów omawianego zaburzenia W ICD-10 [7] można znaleźć takie 

kategorie, jak: 

• Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego (F91.0); 

• Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji (F91.1); 

• Zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji (F91.2); 

• Zaburzenia opozycyjno-buntownicze (F93.3). 

Pierwsze trzy podtypy uwzględniają kontekst społeczny, w którym występuje zabu-

rzenie, zatem ograniczają jego występowanie do relacji w domu, silnych konfliktów 

z rówieśnikami bądź przeciwnie – dostosowania do agresywnych norm środowiska 

rówieśniczego. Ostatni z wyróżnionych podtypów – zaburzenia opozycyjno-buntow-

nicze – charakteryzują się odmiennymi objawami. Nie występują tu zachowania agresywne 

i dyssocjalne, nasilone są natomiast nastawienia i działania o charakterze buntowniczym 

i prowokacyjnym. Zaburzenie to dotyczy najczęściej dzieci poniżej 10. r.ż. oraz spełnia 

ogólne kryteria kategorii F91. Diagnoza zaburzeń opozycyjno-buntowniczych wymaga 

jednak ostrożności, ponieważ nie u każdego dziecka przejawiającego niepożądane 

zachowania można postawić takie rozpoznanie [za: 10].  

Amerykańska klasyfikacja chorób i zaburzeń psychicznych DSM-5 [11], opisując 

zaburzenia zachowania, wyróżnia dwa podtypy. Zaburzenia zachowania (Conduct Disorder, 

CD) oddzielono od zaburzeń opozycyjno-buntowniczych (Opositional Deform Disorder, 

ODD). Podstawowa różnica dotyczy siły przejawianych zachowań. Wśród najważniej-

szych kryteriów zaburzeń zachowania wymieniono: 

• Agresję wobec ludzi i zwierząt (częste znęcanie się, grożenie, zastraszanie innych, 

rozpoczynanie bójek, okazywanie fizycznego okrucieństwa względem ludzi lub 

zwierząt, kradzieże), wandalizm (celowe angażowanie się w zaprószaniu ognia 

z zamiarem spowodowania poważnych zniszczeń, celowe dokonywanie zniszczenia 

cudzej własności); 
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• Oszustwo i kradzież (włamanie do cudzego mieszkania, budynku, samochodu, częste 

kłamanie w celu otrzymania różnych dóbr, przysług lub uniknięcia zobowiązań, 

kradzieże przedmiotów o niebagatelnej wartości); 

• Poważne pogwałcenia reguł (od 13. roku życia spędzanie nocy poza domem bez 

pozwolenia rodziców, przynajmniej dwie ucieczki z domu rodziców, częste 

wagarowanie). 

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze charakteryzują się natomiast występowaniem 

gniewnego, drażliwego nastroju (dziecko traci panowanie nad sobą, jest drażliwe, łatwo 

się irytuje, jest złe lub rozżalone). Specyficzną ich formą są kłopotliwe i prowokujące 

zachowania (częste kłótnie, niepodporządkowanie się autorytetom, celowe denerwo-

wanie innych, obwiniania ich o swoje błędy i przewinienia) oraz mściwość (dziecko 

bywa złośliwe bądź mściwe) [13, 14].  

Niezależnie od środowiska potocznie często możemy się spotkać ze stwierdzeniem 

„trudne dziecko”. Terminu tego rodzice najczęściej używają, kiedy ich dziecko sprawia 

problemy wychowawcze objawiające się np. nieposłuszeństwem, zachowaniami agre-

sywnymi, jest konfliktowe i nadpobudliwe, kłamie, ma problemy z koncentracją, zanied-

buje swoje obowiązki czy ogólnie nie dostosowuje się do obowiązujących norm spo-

łecznych. Wszystkie te przykłady zawierają się w definicji zaburzeń zachowania, którą 

najczęściej specjaliści rozumieją jako wyraz trudności w funkcjonowaniu psychicznym 

dziecka, które objawiają się w jego zakłócającym zachowaniu i w relacjach z innymi 

ludźmi. W takiej sytuacji ważne jest, aby trafnie odróżniać objawy, które faktycznie 

mogą sugerować zaburzenia zachowania, od tych które wynikają z systemu wycho-

wawczego stosowanego w domu lub charakteru dziecka. W momencie problemów 

w funkcjonowaniu dziecka lub adolescenta warto przyjrzeć się, jak bardzo obecna 

sytuacja ma lub może mieć w niedalekiej przyszłości negatywne skutki dla dziecka (np. 

wyrzucenie ze szkoły), czy przejawiane przez dziecko zachowania stanowią zagrożenie 

dla innych oraz ocenić własny wpływ na zmianę postępowania dziecka. Ponadto, aby 

w sposób prawidłowy odróżnić zaburzenia od zachowań mieszczących się w granicach 

normy, w prawidłowej diagnozie należy uwzględnić przede wszystkim: wiek dziecka, 

środowisko rodzinne, w którym się wychowuje, wymagania stawiane dziecku, zasady 

i normy przestrzegane przez rodziców i wpojone dziecku, zwyczaje kulturowe i moralne 

panujące w szeroko rozumianym środowisku dziecka (np. w szkole, grupie rówieśniczej), 

płeć dziecka i wynikające stąd różnice w ocenie zachowania, poziom tolerancji rodziców 

i nauczycieli oraz właściwości indywidualne dziecka. Wczesna diagnoza pozwala na 

natychmiastowe rozpoczęcie oddziaływań terapeutycznych. Ważne jest, aby zarówno 

środowisko rodzinne, zespół psychologów, jak i grono pedagogiczne wspólnie zaanga-

żowało się w pomoc dziecku, ponieważ im więcej oddziaływań zostanie wykorzystanych, 

tym większa będzie ich skuteczność [15, 16]. 

Zaburzenia zachowania dość często zaczynają pojawiać się u dzieci w wieku szkol-

nym. Można zauważyć zmiany związane z uporem, nieposłuszeństwem czy napadami 

złości. Bardzo ważne jest, aby rozpoznać czy zmiany te dotyczą kształtowania się cha-

rakteru młodych osób i występujące problemy są tylko mocniej zaakcentowanymi, lecz 

typowymi cechami rozwoju, czy są to objawy poważniejszych zaburzeń. Utrzymujące 

się przez okres sześciu miesięcy zachowania negatywne i buntownicze mogą prowadzić 

do diagnozy zaburzenia opozycyjno-buntowniczego. Przyczyn takich zachowań można 

szukać w różnych dziedzinach życia młodych ludzi, mogą wiązać się one ze słabymi 
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kompetencjami emocjonalnymi dziecka czy też wpływ mogą mieć czynniki biologiczne 

i środowiskowe [4]. 

Celem artykułu jest charakterystyka młodych osób przejawiająca w swym zachowaniu 

zaburzenia opozycyjno-buntownicze, uwzględniając ich przyczyny, jak i formy pomocy. 

2. Diagnoza zaburzenia opozycyjno-buntowniczego 

Zachowania opozycyjno-buntownicze są w pewnym sensie nieodłączną częścią doj-

rzewania, podczas którego przekraczanie granic wpływa na kształtowanie się tożsa-

mości dzieci i młodzieży oraz wpływa korzystnie na proces osiągania niezależności 

młodych ludzi. Istotnym działaniem jest ustalenie, czy występujące zachowania opozycyjno-

-buntownicze są jedynie mocniej zaznaczającymi się, lecz typowymi cechami rozwoju 

dziecka, przejściowym efektem frustracji związanej z pokonywaniem kryzysów rozwo-

jowych czy wykraczają one poza ten schemat, a do pracy z nimi niezbędna jest pomoc 

specjalistyczna [17, 18]. 

Podejmowane przez dzieci i młodzież zachowania ryzykowne mogą mieć swoje 

poważne konsekwencje. Istotne, kiedy podejmuje się próbę określenia charakteru roz-

wojowego takich zachowań, jest zbadanie ich częstotliwości i intensywności, kiedy wzrasta, 

przestają one mieć pozytywny rozwojowo charakter, a stają się problematyczne [19]. 

Negatywne konsekwencje wynikające z podejmowania zachowań opozycyjno-

buntowniczych oraz ryzykownych można podzielić na dwie kategorie: 

• pierwsza: dezaprobata społeczna wynikającą z przekraczania norm i zasad współ-

życia społecznego, 

• druga: zagrożenia dla zdrowia i rozwoju młodych ludzi, które łączą się z proble-

mami somatycznymi, psychopatologią i trudnościami w pełnieniu ról społecznych 

[20]. 

Szczególnie szkodliwe wydaje się kumulowanie zachowań ryzykownych, takich jak 

jednoczesne nadużywanie substancji psychoaktywnych, szybka jazda samochodem czy 

seks bez zabezpieczeń oraz sytuacje, kiedy ryzyko podejmowane jest w sposób lekko-

myślny, bez minimalizowania strat albo w sposób nadmiernie ekspansywny i przesadzony. 

Na tej podstawie zaobserwowano, że zachowania buntownicze ograniczają liczbę i częstość 

zachowań konwencjonalnych, co z kolei może prowadzić do poważnych problemów 

zdrowotnych, rozwojowych i społecznych. Problemy związane z zakłóceniami w regu-

lacji emocjonalnej mogą się przejawiać jako: zachowania destrukcyjne skierowane na 

siebie; akty przemocy względem innych osób (np. uderzanie, kopanie, gryzienie, upór, 

skłonność do irytacji, wybuchy złości); brak zdolności do kontroli gniewu (krzyk, prze-

kora, prowokacja, rzucanie przedmiotami). Przejawy te zwykle mają charakter napadowy. 

Określa się je jako destrukcyjne zaburzenia behawioralne [21, 22]. 

Szczególnie okres średniego dzieciństwa charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem 

wśród symptomów zaburzeń o charakterze destrukcyjnym. Zaobserwowano, że część 

dzieci wykazuje nadmierne wzbudzenie emocjonalne, trudności w regulacji stanów emo-

cjonalnych oraz nadwrażliwość na zagrożenie społeczne. U innych problemy zacho-

wania współwystępują z cechami bezduszności, bezwzględności i nieczułości. Tę grupę 

dzieci cechuje brak poczucia winy, współczucia, zdolności do empatii [23, 24]. 

Odpowiednie rozpoznanie i klasyfikacja zachowań opozycyjno-buntowniczych jest 

istotna również ze względu na wyniki badań, które wykazały, że występowanie sympto-

mów zaburzeń destrukcyjnych w okresie średniego dzieciństwa może poprzedzać 
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późniejszy rozwój wzorców zachowania o charakterze antyspołecznym. Wyniki wielu 

badań wykazały, że występowanie symptomów zaburzeń destrukcyjnych w okresie 

średniego dzieciństwa może poprzedzać późniejszy rozwój wzorców zachowania 

o charakterze antyspołecznym [25, 26]. 

Istotnym wyzwaniem jest rozpoznanie, które zachowania destrukcyjne ujawniane 

w okresie średniego dzieciństwa są najmocniejszymi predyktorami utrzymywania się 

zaburzeń funkcjonowania emocjonalno-społecznego w postaci zaburzeń zachowania 

(CD) w wieku szkolnym [27, 28]. L. Wakschlag i B. Danis [29] wymieniają: utratę 

panowania nad sobą, brak współpracy (ugodowości), agresję oraz słabe zainteresowanie 

innymi osobami jako ważne wymiary funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym, 

w których mogą się ujawniać zachowania destrukcyjne. 

J.S. Hong, R. Tillman oraz J. Luby [28] wskazują na utratę panowania nad sobą, 

kłamliwość, przywłaszczanie i niszczenie mienia innych osób, występujące z niewielkim 

nasileniem, jako cechy niewłaściwych zachowań, jednak typowych dla okresu średniego 

dzieciństwa. Zachowania problemowe mimo swojego rozwojowego charakteru często 

w sposób bardzo negatywny wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne młodych ludzi. 

Dużym problemem społecznym staje się agresywność, eksperymentowanie ze środkami 

odurzającymi czy też picie alkoholu. Jest to czas odkrywania i eksperymentów, w którym 

podejmowanie działań ryzykownym stanowi nieodłączny element określania własnej 

tożsamości. I chociaż dorośli także zachowują się w sposób ryzykowny, to jednak młodzi 

ludzie robią to zdecydowanie częściej [17]. 

Charakterystyczne dla zaburzenia opozycyjno-buntowniczego jest powtarzający się 

wzorzec utrzymujących się przez okres przynajmniej sześciu miesięcy zachowań nega-

tywistycznych i buntowniczych. Często występują także nieposłuszeństwa, zachowania 

wrogie, które są skierowane szczególnie przeciwko autorytetom (np. rodzice, dziadkowie, 

opiekunowie, nauczyciele). Szacuje się, że rozpoznanie tego zaburzenia następuje około 

szóstego roku życia i rozwija się do dziewiątego roku życia lub później. Kluczowe jest 

postawienie właściwej diagnozy, by sprawdzić, czy u dziecka występuje pewna specyfika 

zachowań, wskazująca na zaburzenie. Specyficzne zachowania wskazujące na możli-

wość wystąpienia zaburzeń: 

• Utrata kontroli nad sobą; 

• Kłótnie z dorosłymi; 

• Łamanie ustalonych zasad lub odmowa stosowania się do wymagań dorosłych;  

• Umyślne zaczepianie dorosłych; 

• Oskarżanie innych o popełnienie błędów;  

• Niewłaściwe społecznie zachowanie;  

• Drażliwość, lub szybkie wybuchy emocji;  

• Rozgniewanie, urażanie, złośliwość i mściwość. 

Objawy towarzyszące zachowaniom opozycyjno-buntowniczym można poklasyfi-

kować na objawy pierwotne i objawy wtórne.  

Objawy pierwotne:  

• Brak chęci do współpracy, nieumiejętność pracy w grupie, ale też niechęć przy 

zadaniach indywidualnych;  

• Nieumiejętność proszenia o pomoc, w tym przypadku dzieci nie próbują szukać 

pomocy, jeśli napotkają jakieś trudności; 
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• Brak zaangażowania ze strony osoby, np. nie interesuje się, co się dzieje na poszcze-

gólnych lekcjach; 

• Problemy ze skupieniem uwagi; 

• Zachowania opozycyjne, np. niewykonywanie poleceń nauczyciela, wulgarne odpo-

wiedzi; 

• Osoba sprawia wrażenie obojętnej, nieobecnej, niezainteresowanej; 

• Osobie nie zależy na dobrych stosunkach z otoczeniem, przejawia wrogość 

w stosunku do dorosłych;  

• Agresywna postawa wobec upominania lub prośby zmiany zachowania. Duża 

łatwość popadania w konflikty, bójki, sprzeczki z innymi dziećmi. 

Objawy wtórne: 

• Obniżenie ocen, brak chęci do nauki, ucieczki ze szkoły, wagary; 

• Ucieczki z domu;  

• Picie alkoholu;  

• Zażywanie narkotyków i środków odurzających;  

• Udziały w grupach przestępczych.  

Do diagnozowania i określenia objawów zaburzeń zachowania psychologowie po-

sługują się w praktyce Klasyfikacją zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania 

w ICD-10 [7]. Aby móc zdiagnozować zaburzenia zachowania, muszą zostać spełnione 

podstawowe kryteria powtarzającego się i utrwalonego wzorca zachowania, polegającego 

na naruszeniu podstawowych praw innych osób bądź norm i reguł społecznych. Poniższa 

lista zachowań, będąca kryteriami diagnostycznymi, zawiera specyficzne zachowania, 

które muszą występować przynajmniej przez sześć miesięcy. Dodatkowo do spełnienia 

kryterium wystarczy choćby jednorazowe wystąpienie objawów wymienionych w punk-

tach 11, 13, 15, 16, 20, 21, 23.  

1. wybuchy złości nadzwyczaj częste lub ciężkie w stosunku do poziomu roz-

wojowego; 

2. częste kłótnie z dorosłymi; 

3. często aktywne odrzucanie wymagań dorosłych lub niespełnianie reguł; 

4. często jakby rozmyślne robienie rzeczy, które budzą gniew u innych ludzi; 

5. często oskarżenia innych za swoje własne pomyłki lub niewłaściwe zachowanie; 

6. częsta „drażliwość” i łatwość wprowadzanie w złość przez innych; 

7. częste wpadanie w gniew lub rozżalenie; 

8. częsta złośliwość i mściwość; 

9. częste kłamstwa lub zrywanie obietnic w celu uzyskania dóbr, lub przywilejów, lub 

uniknięcia obowiązków; 

10. częste inicjowanie starć fizycznych (nie obejmuje starć z rodzeństwem); 

11. używanie broni, która może powodować u innych poważne uszkodzenia ciała (np. 

kij, cegła, rozbita butelka, nóż, strzelba); 

12. pozostawanie poza domem po zapadnięciu zmroku, mimo zakazów rodziców (roz-

poczynające się przed 13. rokiem życia); 

13. przejawianie fizycznego okrucieństwa wobec innych osób (np. krępowanie, ranienie 

lub podpalanie ofiary); 

14. przejawianie fizycznego okrucieństwa wobec zwierząt; 

15. rozmyślne niszczenie własności innych osób (inaczej niż poprzez podpalanie); 
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16. rozmyślne podkładanie ognia ze stwarzaniem ryzyka lub z zamiarem spowodo-
wania poważnych zniszczeń; 

17. kradzieże przedmiotów o niebanalnej wartości bez konfrontacji z ofiarą, zarówno 
w domu, jak i poza nim (np. kradzieże w sklepach, włamania, fałszerstwa); 

18. częste wagary ze szkoły, rozpoczynające się przed 13. rokiem życia; 
19. co najmniej dwukrotne ucieczki z domu rodzicielskiego lub zastępczego albo ucieczka 

jednorazowa trwająca dłużej niż jedną noc (nie obejmuje opuszczania domu w celu 
uniknięcia molestowania fizycznego lub seksualnego); 

20. popełnianie przestępstw wymagających konfrontacji z ofiarą (wyłączając: kra-
dzieże kieszonkowe, wymuszenia, napady); 

21. zmuszanie innych osób do aktywności seksualnej; 
22. częste terroryzowanie innych (np. rozmyślne zadawanie bólu lub ran połączone 

z uporczywym zastraszaniem, dręczeniem, molestowaniem); 
23. włamania do cudzego domu, budynku lub samochodu [7].  

Istotne w leczeniu jest odpowiednie rozpoznanie rodzaju zaburzenia zachowania, 
z jakim mamy do czynienia. Inne podjęte będą oddziaływania terapeutyczne w stosunku 
do pacjenta, który przejawia zaburzenia zachowania z nieprawidłowym procesem socja-
lizacji, a inne przy zaburzeniach opozycyjno-buntowniczych.  

W klasyfikacji ICD-10 [7] wyróżnia się cztery podtypy zaburzeń zachowania. Każdy 
z tych podtypów musi spełniać ogólne kryteria kategorii „Zaburzenia zachowania”.  

Podtyp zachowań opozycyjno-buntowniczych opisuje się następująco: charakteryzują 
się utrwalonym wzorcem negatywistycznego, wrogiego, buntowniczego, prowokacyj-
nego i niszczycielskiego zachowania. Dodatkowym symptomem diagnozującym jest 
niski próg tolerancji frustracji oraz brak kontroli emocjonalnej. Kluczową różnicą jest 
niewystępowanie zachowań naruszających prawo i podstawowe prawa innych. Zacho-
wania te występują we wczesnym dzieciństwie, brak interwencji powoduje wykształcenie 
zaburzeń zachowania. W celu wyróżnienia podtypu zachowań opozycyjno-buntowni-
czych muszą wystąpić cztery lub więcej z objawów wyliczonych w wyżej wymienio-
nych kryteriach, w tym nie więcej niż dwa spośród punktów 9-23, objawy wiążą się 
z nieprzystosowaniem i nie są zgodne z poziomem rozwojowym oraz co najmniej cztery 
objawy muszą występować przez okres minimum 6 miesięcy. 

Druga klasyfikacja chorób psychicznych DSM-IV-TR nie różni się zasadniczo od 
ICD-10 [7] w diagnozowaniu kategorii zaburzeń zachowania z wyjątkiem wyróżnienia 
zaburzeń opozycyjno-buntowniczych jako osobnej kategorii diagnostycznej. Zaburzenie 
to tłumaczone jest jako wzorzec negatywistycznych, wrogich i buntowniczych zacho-
wań, które utrzymują się przez okres co najmniej 6 miesięcy. Klasyfikacja podaje, że 
aby zdiagnozować to zaburzenie, należy stwierdzić występowanie przynajmniej czterech 
zachowań z poniższej listy: 
1. osoba często traci panowanie nad sobą; 
2. często kłóci się z dorosłymi; 
3. często buntuje się lub odmawia zastosowania się do wymagań, lub zasad wyznacza-

nych przez dorosłych; 
4. często rozmyślnie dokucza innym; 
5. często obwinia innych za własne błędy lub niewłaściwe zachowanie; 
6. często jest przewrażliwiona lub drażliwa wobec innych; 
7. często jest gniewna lub rozżalona; 
8. często jest złośliwa lub mściwa [za: 30]. 
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3. Objawy zaburzenia opozycyjno-buntowniczego 

Oprócz kryteriów diagnostycznych warto w tej części pracy przedstawić objawy, 

które są najczęściej zauważalne przez rodziców, kiedy ich dziecko przejawia zaburzenia 

opozycyjno-buntownicze. Wśród nich wskazywane są częste zmiany nastroju, skłonność 

do irytacji i złoszczenia się, częste konflikty z dorosłymi, odmowa spełnienia próśb osób 

dorosłych, ciągłe kwestionowanie reguł postępowania określonych przez dorosłych, 

oskarżanie innych o własne niepowodzenie, niechęć do podejmowania współpracy 

z dorosłymi i rówieśnikami, szorstkość w obyciu oraz odrzucanie wszelkich autorytetów. 

Należy pamiętać, że w zachowaniach opozycyjno-buntowniczych nie występują poważ-

niejsze naruszenia praw innych osób, a bunt ma zwykle charakter prowokacyjny. 

Ponadto wyżej wymienione symptomy zwykle są najlepiej widoczne w kontaktach 

z dorosłymi lub rówieśnikami, których dziecko zna dobrze, zatem mogą być niezauwa-

żone podczas wywiadu klinicznego. Konkretne przykłady z zachowania dzieci zmagają-

cych się z problem zachowań opozycyjno-buntowniczych to np. niesprzątanie własnego 

pokoju, mimo świadomości podziału obowiązków domowych, wyrażanie niechęci 

w integracji z klasą na wycieczce szkolnej, brak panowania nad emocjami obrazujący 

się używaniem wulgaryzmów w rozmowie, nieadekwatne do wieku dziecka wybuchy 

złości, niepotrzebne wchodzenie w dyskusje z nauczycielem, wagarowanie oraz celowe 

wprowadzanie innych w irytacje za pomocą tak zwanego przedrzeźniania. Wyżej wymie-

nione przykłady zachowań mają na celu praktyczne zobrazowanie problemu, jednak 

należy pamiętać, że objawy zachowań opozycyjno-buntowniczych są bardzo zróżnico-

wane u różnych dzieci [26, 28]. 

Istotne jest rozpoznanie, które zachowania destrukcyjne ujawniane w okresie śred-

niego dzieciństwa wywarły największy wpływ na powstanie zaburzeń funkcjonowania 

emocjonalno-społecznego w postaci zaburzeń zachowania. Poszukiwanie przyczyn 

zachowania o charakterze destrukcyjnym wskazuje na kluczową rolę jakości i poziomu 

kompetencji emocjonalnych. Regulacja emocjonalna prowadzi do rozwoju zachowań 

adaptacyjnych, społecznie akceptowanych, natomiast problemy w tym zakresie wyzwa-

lają reakcje agresywne, wybuchowe, niekontrolowane, buntownicze [24].  

3.1. Rozwój funkcji poznawczych 

W literaturze medycznej i psychologicznej podkreśla się znaczenie podłoża społecz-

nego, które może w różny sposób modyfikować funkcjonowanie dziecka. Oddziaływanie 

społeczne może być konstruktywne lub destrukcyjne. Zakłócenia procesu nabywania 

kompetencji w zakresie właściwego odbioru i rozumienia sygnałów emocjonalnych są 

związane z ujawnianiem się klinicznych symptomów zaburzeń zachowania. Wymienia 

się tu: trudności adaptacyjne, agresja w grupie rówieśniczej, wycofanie społeczne, brak 

współpracy, destrukcyjne działania. Z drugiej strony wczesne problemy behawioralne 

narażają dziecko na przeżywanie negatywnych, karzących interakcji z rodzicami, a także 

odrzucenie i konflikty w relacjach z rówieśnikami, co nie daje możliwości doświadczania 

różnorodnych pozytywnych i negatywnych emocji oraz nie służy rozwijaniu ich rozu-

mienia [17].  

W okresie średniego dzieciństwa zachodzą istotne zmiany w sferze emocjonalno- 

-społecznej. W ostatnich latach podkreśla się znaczącą rolę procesów emocjonalnych we 

wczesnym ujawnianiu się problemów klinicznych, zatem źródłem obserwowanych 

trudności może być niezdolność do regulacji przeżywanych przez dzieci negatywnych 
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stanów emocjonalnych, a w konsekwencji podejmowanych przez nie działań. W rozwoju 

kompetencji emocjonalnych wzajemnie na siebie oddziałują czynniki o charakterze 

neurofizjologicznym, afektywnym, sensorycznym, motorycznym. Procesy poznawcze, 

behawioralne i fizjologiczne odgrywają ważną rolę w regulacji zarówno pozytywnych, 

jak i negatywnych stanów emocjonalnych. Z drugiej strony sposób regulacji emocji 

wpływa na takie procesy poznawcze, jak uwaga czy pamięć. Dzieci charakteryzujące się 

słabymi kompetencjami emocjonalnymi znajdują się w grupie ryzyka rozwoju zaburzeń 

behawioralnych [28].  

3.2. Aspekt rozwojowy zaburzenia opozycyjno-buntowniczego 

Wśród wielu celów rozwojowych w okresie średniego dzieciństwa wskazuje się na 

kształtowanie u dzieci poczucia tożsamości, naukę nawiązywania i podtrzymywania 

relacji z innymi, eksperymentowanie i sprawdzanie stawianych im granic. Realizacja tych 

zadań jest możliwa dzięki nabywaniu i rozwijaniu przez dziecko kompetencji w różnych 

zakresach funkcjonowania. Wśród nich ważną rolę odgrywa zdolność do percepcji 

stanów emocjonalnych. Umożliwia ona dziecku negocjowanie w interakcjach społecz-

nych, komunikowanie o swoich przeżyciach innym rówieśnikom i osobom dorosłym 

oraz regulowanie własnych przeżyć afektywnych [24].  

W okresie średniego dzieciństwa pojawia się zdolność do identyfikowania radości, 

smutku, złości, gniewu, poczucia krzywdy, zranienia. W toku swoich działań dzieci 

napotykają na wiele przeszkód, a nie mając doświadczenia, łatwo poddają się negatyw-

nym emocjom. Testowanie granic własnej niezależności wywołuje wzrost negatywizmu 

i opozycyjności, szczególnie podczas walki z rodzicami o zniesienie limitów i ograni-

czeń. Rozwijanie autonomii i zaznaczanie własnego zdania jest traktowane jako forma 

aktywności o znaczeniu adaptacyjnym. Pojawiające się zachowania problemowe mogą 

wynikać z niewłaściwego oszacowania zagrożeń i zniekształconej interpretacji rzeczy-

wistości przez dziecko, co ma związek z jeszcze nierozwiniętą zdolnością do wielo-

wymiarowej oceny zdarzeń, niewielkim doświadczeniem i poziomem wiedzy. Z tego 

powodu ocenę zachowań jako dysfunkcjonalnych należy zawsze odnosić do wieku 

i charakterystycznych cech związanych z prawidłowościami rozwojowymi na poszcze-

gólnych etapach życia dziecka.  

3.3. Zaburzenia destrukcyjne w średnim dzieciństwie  

Zachowania problemowe dzieci są osadzone w szerokim, wielowymiarowym kon-

tekście biologicznym, społecznym i ekologicznym. Konstelacja czynników związanych 

z nieprawidłowym rozwojem dziecka obejmuje: predyspozycje genetyczne, stan soma-

tyczny, temperament, osobowość, różnorodność środowisk wychowawczych (przedszkole, 

rodzina), inne osoby znaczące dla dziecka (rówieśnicy, osoby uczestniczące w opiece 

nad dzieckiem, jak np. opiekunka, dziadkowie), a także czynniki socjoekonomiczne.  

W rozważaniach nad przyczynami patologicznych form zachowań występujących 

we wczesnym i średnim dzieciństwie akcentuje się znaczenie ekspozycji dziecka na 

kombinację wielu czynników ryzyka jako prowadzącą do przewlekłych problemów 

behawioralnych [26].  

Pojawiające się u dziecka lęk i depresja oraz niezrozumienie własnych przeżyć 

zwiększają ryzyko podejmowania działań destrukcyjnych (jak np. celowe okaleczanie 

się). Częste doświadczanie przez dziecko negatywnej ekspresji emocjonalnej wyrażanej 
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przez rodziców może niekorzystnie wpływać na kształtowanie się jego kompetencji 

w tym zakresie. Dzieci z symptomami zaburzeń zachowania doświadczają wrogości 

i odrzucenia w relacjach z rodzicami. Negatywne emocje, wyrażane zarówno przez 

rodziców, jak i przez dziecko, a także tendencja rodziców do reagowania raczej na nega-

tywne niż pozytywne emocje przejawiane przez dziecko zwiększają ryzyko wystąpienia 

nieprawidłowych zachowań. Nieprzyjazny styl wychowywania dzieci jest związany 

z nadmiarem reakcji emocjonalnych rodziców i negatywnymi ocenami dziecięcych syg-

nałów emocjonalnych. Niemniej w prawidłowo przebiegającym procesie wychowywania 

ważne jest okazywanie przez rodziców różnych, pozytywnych i negatywnych, reakcji 

uczuciowych w kontakcie z dzieckiem oraz reagowanie na wszystkie przejawy przeży-

wanych przez nie emocji. Ma ono wówczas szansę nauczyć się rozmaitych form przeżyć 

afektywnych, doświadczając ich w warunkach wsparcia i akceptacji. Przystosowanie 

dziecka, rozumiane jako skuteczne i zgodne z normami społecznymi radzenie sobie 

w różnych sytuacjach, jest uwarunkowane nie tylko poziomem kompetencji emocjo-

nalnych, ale też powodzeniem w realizacji zadań rozwojowych, interakcjami dziecka ze 

środowiskiem rodzinnym i otoczeniem zewnętrznym. Jako jedne z najbardziej znaczą-

cych dla kształtowania wzorców dziecięcych zachowań są relacje między rodzicami 

a dziećmi. Rodzicielskie interwencje oparte na stosowaniu przymusu zostały rozpoznane 

jako prowadzące do pojawienia się zaburzeń zachowania we wczesnym i średnim dzie-

ciństwie. Reakcje rodziców na nieprawidłowe zachowania dzieci, rozmowy o emocjach, 

nazywanie oraz wyjaśnianie ich znaczenia, wspólne dyskusje na temat dotychczasowych 

doświadczeń emocjonalnych dziecka oraz wzorce ekspresji emocjonalnej w rodzinie 

wydają się istotnymi aspektami oddziaływań wychowawczych [26].  

Ważnym aspektem życia dziecka w okresie średniego dzieciństwa są też relacje 

z wychowawcami placówek przedszkolnych i szkolnych. Na podstawie przeprowadzo-

nych badań stwierdzono przewagę negatywnych reakcji ujawnianych przez nauczycieli 

względem dzieci z symptomami zachowań destrukcyjnych. Oddziaływania te wiążą się 

ze zwiększonym, w porównaniu z innymi dziećmi, narzucaniem ograniczeń, karzącym 

stylem oddziaływań wychowawczych (np. kary w postaci częstego wykluczania dziecka 

z zajęć grupowych z powodu złego zachowania). Postawa taka skutkuje ograniczeniem 

możliwości nabywania przez dziecko pozytywnych doświadczeń z innymi osobami, 

zmniejsza szansę uczenia się prawidłowych wzorców reagowania w trudnych sytuacjach 

oraz wzmacnia dziecięcy negatywizm. Należy zwrócić uwagę na intensywność wystę-

powania zachowań. Ważna jest obserwacja dziecka w środowisku przedszkolnym lub 

szkolnym, ale także w środowisku rodzinnym, oprócz tego powinno się także z dzieckiem 

rozmawiać. Nie można jednak postawić jednoznacznej diagnozy bez wywiadu z rodzicami 

czy rozmowy z osobami, które są pośrednio zaangażowane w opiekę nad dzieckiem. 

Zachowania opozycyjno-buntownicze występują w zaburzeniu opozycyjno-buntowniczym, 

więc jeśli psycholog stwierdzi ryzyko wystąpienia tego zaburzenia dziecko, powinno 

zostać wysłane na odpowiednie konsultacje. Ważne jest także, aby wykonać badanie 

psychologiczne, które pokaże nam czy zachowanie dziecka nie ma związku z obniżo-

nym poziomem intelektualnym, ponieważ może to świadczyć o tym, że jest zaniedbane 

wychowawczo i nie rozumie norm społecznych. Dodatkowo warto jest także zwrócić 

uwagę, czy u dziecka nie występują zaburzenia emocjonalne lub nadpobudliwość psycho-

ruchowa, z którymi często występują zaburzenia zachowania, zaburzenia psychotyczne, 

choroba afektywna dwubiegunowa czy zespół stresu pourazowego [23].  
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Jednym ze środowisk, w którym możemy zaobserwować zachowania opozycyjno- 

-buntownicze jest szkoła. Objawy, jakie mogą w niej występować, to brak chęci do 

współpracy w grupie czy przy wykonywaniu zadań indywidualnych, dzieci te nie szukają 

pomocy przy rozwiązywaniu napotkanych trudności, nie chcą one także uczestniczyć 

w życiu klasy. Stawiają opór przy wykonywaniu poleceń nauczyciela i niegrzecznie mu 

odpowiadają. Możemy odnieść także wrażenie, że uczniowi nie zależy na dobrych 

stosunkach z otoczeniem, a nawet mają łatwość do popadania w konflikty z innymi 

dziećmi. Przyjmują one agresywną postawę, gdy ktoś próbuje zwrócić uwagę na nie-

grzeczne zachowanie. Dzieci te mają również problemy z koncentracją uwagi. Zachowa-

niom tym szkoła może zapobiegać i starać się zredukować negatywne reakcje. Jeśli 

jednak nie uda się zaobserwować objawów w odpowiednim czasie, zachowania negatywne 

mogą się pogłębić, co skutkowało będzie niepowodzeniem szkolnym, wagarami, uciecz-

kami z domu, a nawet piciem alkoholu czy nadużywaniem środków odurzających. 

Nieakceptowane zachowanie dziecka powoduje negatywne reakcje otoczenia, na co ono 

jeszcze gorzej reaguje. Używanie wobec niego nagan i kar nie ma więc sensu, ponieważ 

na skutek ich stosowania dzieci uzewnętrzniają swoją wrogość, co powoduje jeszcze 

więcej złych zachowań [26].  

4. Etiopatogeneza zaburzeń opozycyjno-buntowniczych  

Przyczyny patologicznych form zachowań występujących we wczesnym i średnim 

dzieciństwie to szczególnie motywy, wśród których akcentuje się znaczenie ekspozycji 

dziecka na związek wielu czynników ryzyka jako prowadzący do przewlekłych proble-

mów behawioralnych, mogących w konsekwencji rozwijać się zgodnie ze wzorcami 

diagnostycznymi dla zaburzeń emocjonalnych, społecznych i behawioralnych. Zacho-

wania problemowe dzieci i młodzieży są osadzone w szerokim, wielowymiarowym 

kontekście biologicznym, społecznym i ekologicznym. Konfiguracja czynników zwią-

zanych z nieprawidłowym rozwojem obejmuje:  

• predyspozycje genetyczne;  

• stan somatyczny;  

• cechy temperamentalne i osobowościowe; 

• różnorodność środowisk wychowawczych (przedszkole, rodzina); 

• inne osoby znaczące dla dziecka (rówieśnicy, osoby uczestniczące w opiece nad 

dzieckiem, jak np. opiekunka, dziadkowie);  

• czynniki socjoekonomiczne [26].  

Wśród przyczyn zachowania o charakterze destrukcyjnym wskazuje się na kluczową 

rolę jakości i poziomu kompetencji emocjonalnych [31]. 

Badacze podkreślają znaczącą rolę procesów emocjonalnych we wczesnym ujaw-

nianiu się problemów klinicznych, stąd twierdzenie, że źródłem obserwowanych 

trudności może być niezdolność do regulacji przeżywanych przez dzieci negatywnych 

stanów emocjonalnych, a w konsekwencji podejmowanych przez nie działań [32]. 

W rozwoju kompetencji emocjonalnych wzajemnie na siebie oddziałują czynniki 

o charakterze neurofizjologicznym, afektywnym, sensorycznym i motorycznym. Procesy 

poznawcze, behawioralne i fizjologiczne odgrywają ważną rolę w regulacji zarówno 

pozytywnych, jak i negatywnych stanów emocjonalnych. Z drugiej strony sposób regu-

lacji emocji wpływa na procesy poznawcze. W toku rozwoju, poprzez nabywanie różnego 

rodzaju kompetencji, dzieci uczą się regulowania własnych stanów emocjonalnych 
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W niektórych sytuacjach, zwłaszcza przy kumulacji niesprzyjających czynników biolo-

gicznych i społecznych, obserwuje się trudności w nabywaniu kompetencji emocjonal-

nych, a w obrazie funkcjonowania dziecka nieadekwatność zachowań społecznych ujawnia 

się jako wzorzec wykraczający poza zachowanie uznawane za normatywne [33].  

Dzieci charakteryzujące się słabymi kompetencjami emocjonalnymi znajdują się 

w grupie ryzyka rozwoju zaburzeń behawioralnych. Wyniki wielu badań sugerują, że 

zakłócenia funkcjonowania społecznego o charakterze destrukcyjnym, takie jak zabu-

rzenia opozycyjno-buntownicze czy zaburzenia zachowania, mogą być identyfikowane 

już we wczesnym dzieciństwie. W wieku przedszkolnym to właśnie tego typu problemy 

są najczęstszym powodem poszukiwania specjalistycznej pomocy [34, 35].  

Osoby badane, u których obserwuje się słabe kompetencje emocjonalne, znajdują się 

w grupie ryzyka rozwoju klinicznych symptomów zaburzeń zachowania. Wpływ na ich 

kształtowanie mają zarówno czynniki biologiczne, jak i środowiskowe. Wśród nich 

podkreślana jest jakość relacji między dziećmi i rodzicami, a także interakcji dziecko- 

-nauczyciel, ponadto szczególnie niekorzystne są oddziaływania nasycone negatywnymi 

emocjami, oparte na przymusie i karaniu. Prowadzą one do ograniczenia rozwoju 

kompetencji emocjonalnych dziecka, niezbędnych do prawidłowego regulowania relacji 

społecznych oraz kontroli własnego działania. Zidentyfikowanie występujących w tym 

okresie rozwojowym zachowań problemowych, mających wartość prognostyczną dla 

diagnozy zaburzeń zachowania u dzieci w wieku szkolnym, pozwala na podjęcie 

właściwych oddziaływań pomocowych [5].  

Dobra regulacja emocjonalna prowadzi do rozwoju zachowań adaptacyjnych, społecznie 

akceptowanych, natomiast problemy w tym zakresie wyzwalają reakcje agresywne, 

niekontrolowane, buntownicze. Deficyty regulacji emocjonalnej wiążą się ponadto 

z problemami w zakresie skutecznej kontroli, która jest uwarunkowana zdolnościami do 

koncentracji i przerzutności uwagi, wygaszania niepotrzebnej reakcji i wzbudzania 

właściwej aktywności [36, 37].  

Biorąc pod uwagę wcześniejszą klasyfikację, można dojść do wniosku, że zacho-

wania ryzykowne młodzieży stanowią wypadkową ich warunków życiowych (w tym 

statusu społeczno-ekonomicznego rodziny), relacji interpersonalnych w rodzinie, jakości 

sprawowania funkcji rodzicielskich, cech indywidualnych adolescenta, postaw i zacho-

wań rówieśników, klimatu i atmosfery panującej w szkole i cech najbliższego sąsiedztwa. 

Do istotnych czynników ryzyka w okresie dojrzewania należy również doświadczanie 

przemocy (jako ofiara i/albo świadek), brak wsparcia społecznego, kultura sprzyjająca 

spożywaniu alkoholu, dostępność narkotyków czy korzystanie z pornografii. Dojrze-

wanie jest okresem, w którym – w niesprzyjających warunkach – kumulują się wpływy 

wielu czynników ryzyka i dochodzi do eskalacji zachowań ryzykownych. Trudno z tej 

listy wyłonić jeden dominujący czynnik lub grupę czynników [17]. 

Znając już objawy i kryteria diagnostyczne dla zaburzeń zachowania z wyszczegól-

nieniem zachowań opozycyjno-buntowniczych, możemy postawić pytanie o przyczynę 

występowania tego zjawiska. Najprawdopodobniej etiologia opisywanych zaburzeń 

zachowania, podobnie jak i innych ich typów, jest uwarunkowana wieloczynnikowo. 

Analogicznie jak w przypadku wielu innych zaburzeń psychicznych, tak i w przypadku 

zaburzeń zachowania zwraca się uwagę na to, że związek z ich występowaniem mogą 

mieć uwarunkowania genetyczne. Można zauważyć, że dzieci, których członkowie 

rodziny przejawiali objawy zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, mają zwiększone 
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ryzyko tego, że przypadłość pojawi się również u nich. Wśród czynników biologicznych 

wyróżnia się także czynniki paragenetyczne, działające w okresie rozwoju zarodka i płodu, 

wpływające na powstawanie różnorodnych wad rozwojowych ośrodkowego układu 

nerwowego oraz skutki urazów fizycznych, chorób, stanów niedoborów w odżywianiu 

dziecka i zaburzeń hormonalnych mających wpływ na jego możliwości psychoruchowe 

po urodzeniu [38].  

W literaturze psychologicznej wspomina się również o tym, że zwiększać podatność 

na wystąpienie zaburzeń opozycyjno-buntowniczych mogą pewne czynniki natury neuro-

biologicznej np. opóźniony rozwój mowy, mniejsza inteligencja, labilność emocjonalna 

i niskie wydzielanie w organizmie kortyzolu w odpowiedzi na czynniki stresowe oraz 

obecność specyficznych czynników rozwojowych typu wczesna separacja rodziców od 

dziecka, temperament dziecka i znaczenie płci (częściej zaburzenie występuje u chłop-

ców). Oprócz czynników należących do pierwszej strony konfliktu natura vs. kultura nie 

mniejsze znaczenia ma druga strona medalu ze wskazaniem na wpływ środowiska. 

Istotną rolę mają czynniki związane z rodzicami i funkcjonowaniem rodziny. Zaburzenia 

opozycyjno-buntownicze można powiązać z zaburzeniami psychicznymi występującymi 

w rodzinie (np. depresją u matki), wczesnym macierzyństwem, sposobami wychowania 

(np. błędy w dyscyplinowaniu dziecka, liberalizm), złymi warunkami socjalnymi, wystę-

powaniem przemocy w domu w stosunku do członków rodziny (w tym także bezpo-

średnio do dziecka) oraz innymi konfliktami i zaburzeniami struktury rodziny. Podsu-

mowując, wpływ może mieć wszystko, co zaburza normalny tok funkcjonowania dziecka 

w rodzinie. W celu lepszego zobrazowania problemu wymienię kilka przykładów wadli-

wego działania rodziny jako systemu, które mogą przejawiać się w: 

1. niewypełnianiu podstawowych zadań opieki nad dzieckiem lub delegowaniu jej na 

inne osoby; 

2. braku silnych więzi emocjonalnych między poszczególnymi członkami rodziny, 

separacji emocjonalnej lub izolowaniu całej rodziny od innych ludzi; 

3. nadmiernej symbiozie między członkami rodziny, niewypuszczaniu dziecka 

z „pola” oddziaływania rodziny, wytwarzaniu nadmiernej zależności; 

4. nadopiekuńczości w stosunku do dziecka, która może być wyrazem postawy 

lękowej, ale może być także maską odrzucenia dziecka; 

5. zaburzeniach komunikacji trojakiego typu; a. wszyscy w rodzinie muszą wiedzieć 

wszystko o wszystkich, b. brak przepływu informacji (zwłaszcza dotyczących prze-

żyć emocjonalnych), c. występuje „podwójne wiązanie”, tzw. komunikaty werbalne 

są sprzeczne z komunikatami niewerbalnymi;  

6. erotyzacji stosunku rodzice-dziecko; 

7. patologii ról w rodzinie np. wrogość rodziny spada na tzw. kozła ofiarnego; 

8. oporze rodziny przed ujawnieniem konfliktów, zaprzeczaniu ich istnieniu [39, 40].  

Kolejnym środowiskiem, w którym funkcjonuje dziecko, jest szkoła i nawiązywane 

relacje rówieśnicze. Wskazując tutaj na czynniki mające wpływ na pojawienie się zacho-

wań opozycyjno-buntowniczych, należy wymienić problemy z adaptacją dziecka w śro-

dowisku szkolnym, specyficzne trudności w nauce, wpływ innych osób i niedojrzałość 

społeczną dziecka. Dzieci z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi wykazują trudności 

w relacjach społecznych: nie potrafią mediować, nawiązać emocjonalnej relacji, czy 

wadliwie interpretują neutralne zachowania kolegów, czy koleżanek, jako agresywne. 

Wszystkie te przykłady są objawami zaburzenia, ale także przyczynami, które podtrzy-
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mują buntownicze oraz konfliktowe zachowanie dziecka. Do etiologii zachowań opo-

zycyjno-buntowniczych zalicza się również przebieg zaburzeń zachowania. W tej grupie 

czynników predysponujących do rozwoju zaburzeń zachowania można zaliczyć przede 

wszystkim wczesny początek wystąpienia zachowań problemowych, stałe utrzymywanie 

się objawów i ich duże nasilenie pomimo zastosowanych interwencji oraz równoczesne 

utrzymywanie się symptomów w kilku środowiskach, w których funkcjonuje dziecko. 

Ponadto najnowsze badania skupiają się wokół stylu przywiązania i istoty wypracowania 

właściwego wzorca przywiązania pomiędzy opiekunem a dzieckiem jako czynnik zmniej-

szający możliwość wystąpienia zaburzeń opozycyjno-buntowniczych. Wymienione wyżej 

przyczyny to czynniki korelowane z zaburzeniami zachowania. Nie oznacza to, że ich 

obecność w każdym przypadku prowadzi do pojawienia się trudności wychowawczych, 

są one jednak ich silnym predyktorem [39]. 

Bardzo ważnym czynnikiem jest biologiczny aspekt rozwoju dziecka. Czynniki 

o charakterze neurofizjologicznym, afektywnym, sensorycznym i motorycznym wzaje-

mnie na siebie oddziałują w rozwoju kompetencji emocjonalnych. Ważną rolę w regulacji 

stanów emocjonalnych zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, odgrywają pro-

cesy poznawcze, behawioralne i fizjologiczne. Jednak duży wpływ na procesy poznaw-

cze ma też to, w jaki sposób regulowane są emocje. W sytuacji, gdy dziecko nie ma 

zapewnionych odpowiednich warunków rozwoju, można zaobserwować trudności 

w kształtowaniu kompetencji emocjonalnych. Dzieci ze słabymi kompetencjami emocjo-

nalnymi są bardziej narażone na występowanie zachowań wykraczających poza takie, 

które uznawane za normatywne. Ze zdobywaniem kompetencji emocjonalnych przez 

dziecko związana jest także percepcja stanów emocjonalnych, która pomaga to dziecku 

informować o swoich stanach najbliższych, funkcjonować w sytuacji interakcji społecz-

nych czy regulować własne przeżycia. W okresie średniego dzieciństwa kształtuje się 

także poczucie tożsamości, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi a też testo-

wanie granic. Testowanie granic związane jest z licznymi kłótniami między dzieckiem 

a rodzicami, pragnie ono zwiększenia swojej autonomii i zmniejszenia ograniczeń, jakie 

stawiają rodzie, co może wywoływać kłótnie i wzrost negatywnych emocji. Młoda 

osoba, nie mając zbyt dużego doświadczenia w radzeniu sobie z emocjami, szybko im 

ulega. Wzrost negatywizmu i opozycyjności może być powodem wystąpienia zachowań 

problemowych. Zachowania opozycyjno-buntownicze mają związek z deficytami regulacji 

emocjonalnej, widoczne jest to w problemach związanych ze skuteczną kontrolą, która 

jest uwarunkowana zdolnościami do koncentracji i przerzutności uwagi, wygaszaniem 

niepotrzebnej reakcji i wzbudzaniem właściwej aktywności [40].  

Z czynnikami biologicznymi ściśle związane są też czynniki społeczne i behawio-

ralne. Przyczyn zachowań opozycyjno-buntowniczych można szukać więc w predyspo-

zycjach genetycznych, stanie somatycznym, cechach temperamentalnych i osobowo-

ściowych, różnorodności środowisk wychowawczych czy też w zachowaniu innych 

osób znaczących dla dziecka, a także w czynnikach socjoekonomicznych. Na problem 

ten tak jak wspomniałam wcześniej, duży wpływ mają też czynniki społeczne, ponieważ 

modyfikują one funkcjonowanie dziecka. Młody człowiek w tym wieku uczy się funk-

cjonowania i porozumiewania z rówieśnikami i dorosłymi, okazywania swoich emocji 

i reagowania na różne sytuacje. Częste odczuwanie złości i irytacji może powodować 

kłótnie z innymi, trudności w adaptacji. Ważne jest więc, aby zwracać uwagę na to, czy 

dziecko postępuje zgodnie z normami społecznymi i czy rozumie, dlaczego musi ich 
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przestrzegać. Zachowania opozycyjno-buntownicze mogą ujawnić się w efekcie nieod-

powiedniego wychowania dziecka, wpływa na to dość duża ilość czynników. Często jest 

to brak odpowiedniej opieki ze strony rodzica czy opiekuna, brak stawiania zasad i granic 

lub przeciwnie nadmiernie surowe wychowanie. Stosowanie przymusu przez rodziców 

prowadzi do problemów w zakresie regulacji emocji, rodzice powinni więc starać się 

rozmawiać z dzieckiem o emocjach, jakie odczuwają, a nie je zagłuszać. Minimalizo-

wanie i ignorowanie emocji dziecka traktowane jest jako czynnik ryzyka. Stosowanie 

przez rodziców kar i przymusu może skutkować tym, że dziecko przeniesie taki wzorzec 

zachowania w stosunku do swoich rówieśników, co stwarza problemy w relacjach 

społecznych. Zachowania niepożądane mogą ujawnić się także w efekcie doświadczenia 

nadużycia seksualnego czy przemocy, z czym może wiązać się też niski status społeczny 

rodziny. Zły wpływ na dziecko ma też kontakt z osobami, które nie przestrzegają norm 

społecznym i dają mu zły przykład [41]. 

5. Formy terapii 

Systematyczna i kompleksowa praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zacho-

wania ma kluczowe znaczenie dla późniejszego rozwoju młodego człowieka. Zauważono, 

że młodzież z zaburzeniami zachowania w okresie dorosłości rozwija cechy osobowości 

antyspołecznej, co bardzo utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie i znacznie zwiększa 

ryzyko wchodzenia w poważne konflikty z prawem. Ze względu na to, im wcześniej 

rozpocznie się leczenie młodego człowieka, tym większe są szanse, że z czasem zacznie 

prawidłowo funkcjonować [17]. 

Terapia stosowana w przypadku zaburzeń zachowań opozycyjno-buntowniczych 

opiera się na złożonych metodach terapeutycznych, z zaangażowaniem rodziców, nauczy-

cieli i innych opiekunów. Ważnym elementem jest przeprowadzenie psychoedukacji 

rodziców, nauczycieli i innych opiekunów, szczególnie zaznaczając, czym są zaburzenia 

zachowania. Podczas warsztatów umiejętności rodzicielskich opiekunowie uczą się 

stosowania skutecznych metod wychowawczych (czyli interwencji behawioralnych) 

ustalania i egzekwowania zasad. Ponadto, często występują wskazania do rozpoczęcia 

psychoterapii indywidualnej dziecka, treningu umiejętności społecznych i radzenia 

sobie z agresją. W wielu przypadkach korzystna jest terapia rodzinna, która pozwala na 

poprawę komunikacji i relacji między dzieckiem a innymi członkami rodziny. Jeśli 

dziecko ustawicznie działa w sposób naruszający normy prawne (np. wagaruje, kradnie), 

sąd rodzinny może orzec nadzór kuratora, a w przypadku braku poprawy – kieruje 

dziecko do odpowiedniej placówki resocjalizacyjnej [41]. 

Poszukując właściwych sposobów reagowania na nieakceptowane społecznie zacho-

wania dzieci w okresie średniego dzieciństwa, warto zwrócić uwagę na kilka podsta-

wowych zasad:  

• Dbałość o rozróżnienie negatywnego zachowania, którego podstawą jest chęć zwró-

cenia uwagi rodziców na przeżywane przez dziecko emocje, od negatywnych reakcji, 

mających na celu wymuszenie określonego działania (np. agresja, zastraszanie) [41]; 

• Wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalnych dziecka poprzez zastosowanie 

technik modelowania zachowania w sytuacjach stresujących, poszerzanie wiedzy 

dziecka i przygotowanie go do zmierzenia się z trudnymi przeżyciami w niekorzy-

stnych sytuacjach społecznych, nauczenie go różnych społecznie akceptowanych 

sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego [36]; 
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• Stosowanie, często wykorzystywanej przez opiekunów, techniki time out (przerwa) 

tylko pod warunkiem, że nie wiąże się ona z ryzykiem odrzucenia dziecka, ukarania 

go czy emocjonalnego zranienia [41]; 

• Każdorazowe przypominanie i powtarzanie dziecku obowiązujących zasad zacho-

wania przed podejmowanymi zadaniami w celu ujednolicenia oczekiwań opiekunów 

i wyobrażeń dziecka oraz uporządkowania podejmowanej przez niego aktywności;  

• Dostarczanie dziecku informacji zwrotnych o jakości realizacji zadania: nagradzanie 

za postępowanie zgodne z ustalonymi regułami oraz korygowanie negatywnych 

działań i wskazywanie możliwości wykonania zadania zgodnie z omówionymi zasa-

dami [26];  

• Istotna jest rola pozytywnego wzmacniania w toku działań wychowawczych zarówno 

w warunkach domowych, jak i przedszkolnych. Zauważanie i nagradzanie prawi-

dłowych form zachowania dziecka ma na celu wzmocnienie jego poczucia własnej 

wartości i motywacji do podejmowania konstruktywnych działań [42];  

• Udział rodziców i nauczycieli w szkoleniach mających na celu rozwijanie umiejęt-

ności komunikacyjnych i wychowawczych w kontakcie z dziećmi przejawiającymi 

zachowania problemowe [43]; 

• Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli w celu wypra-

cowania zdolności do powstrzymywania się od gwałtownego reagowania na zacho-

wanie dziecka, komentowania jego czynów w sytuacji wzrostu emocjonalnego 

pobudzenia oraz podejmowania dyskusji dotyczącej doświadczeń w czasie, kiedy 

u opiekunów i u dzieci emocje uległy wyciszeniu. Prowadzona w atmosferze spokoju 

i zaufania rozmowa na temat negatywnych przeżyć afektywnych umożliwia dziecku 

refleksję nad zachowaniem i stanowi jedną z najlepszych strategii wzmacniających 

rozwój dziecięcych kompetencji emocjonalnych [32]. 

W pracy z dziećmi i młodzieżą wykazującymi w tym obszarze trudności, nauczyciel 

powinien starać się poznać i zrozumieć podłoże niepożądanych zachowań, dawać jasne, 

krótkie polecenia (instrukcje), dostrzegać pozytywne zachowania dziecka i minimalizować 

negatywne, budować relacje oparte na zaufaniu i szacunku, rzetelnie udzielać rodzicom 

informacji na temat problemów dziecka, konsekwentnie postępować z dzieckiem i nie 

dopuszczać do stosowania kar. Wymienione wskazówki są bardzo istotne i na pewno 

nadają się do natychmiastowego wdrażania. Lepiej jednak „zapobiegać” i przeciwdziałać 

aktom agresji, niż podejmować działania naprawcze. Na pewno niebywale ważne jest 

okazywanie takiemu dziecku zainteresowania i sympatii, co jest ze zrozumiałych 

względów dla nauczyciela bardzo trudne [42]. 

Ze względu na wieloczynnikowość przyczyn zaburzeń zachowania formy pomocy 

w przypadku zaburzeń opozycyjno-buntowniczych powinny obejmować cały system, 

w którym wzrasta dziecko, a zatem rodzinę i szkołę oraz pracę z osobą sprawiającą 

problemy wychowawcze. Podejście systemowe w połączeniu z elementami terapii po-

znawczo-behawioralnej zawiera wiele rodzajów oddziaływań i prowadzi do pozytyw-

nych zmian zachowania dziecka na wielu obszarach. Istotne w leczeniu zaburzeń opozy-

cyjno-buntowniczych są treningi, profilaktyka, psychoedukacja oraz psychoterapia 

dziecka. Istnieją specjalne szkoły dla rodziców, gdzie prowadzone są warsztaty umie-

jętności rodzicielskich, w formie krótkoterminowych programów, uczące rodziców modyfi-

kacji trudnych i problemowych zachowań dziecka. W ramach takich treningów rodzice 

muszą nauczyć się wytrwałości i konsekwencji, a także stosowania technik behawioral-
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nych, np. pozytywnych wzmocnień za posłuszeństwo czy wygaszania zachowań nega-

tywnych [32]. 

Zdaniem A. Kołakowskiego [44] kluczem do leczenia zachowań opozycyjno-buntow-

niczych jest wczesna prewencja, polegająca na wprowadzaniu do szkół i przedszkoli 

programów dla dzieci agresywnych i sprawiających trudności wychowawcze. Działania 

profilaktyczne mogą przyczynić się do regresji objawów zaburzeń opozycyjno-buntow-

niczych oraz zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych następstw, np. 

konfliktu z prawem, zaburzeń zachowania czy rozwoju antyspołecznych zaburzeń osobo-

wości. Stosowane oddziaływania wychowawcze w szkole to np. skuteczne wydawanie 

poleceń, Szkolny System Bezpieczeństwa, PZK (Przywilej-Zasada-Konsekwencja), 

KKZ (Klasowy Kodeks Złości) oraz pochwała terapeutyczna. Ponadto szczególnie 

przydatne w pracy nauczyciela i wychowawcy są m.in.: terapia z wykorzystaniem rysunku, 

terapia poprzez muzykę, sport, stosowanie technik relaksacyjnych, trening asertywności, 

psychodrama i socjodrama.  

Psychoedukacja natomiast ma na celu uświadomienie znaczenia wychowania 

rodzinnego, orientacji na temat właściwości fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka, 

znajomość zasad i metod wychowania oraz umiejętności doboru właściwych środków 

oddziaływania na dzieci, umiejętnego organizowania życia dziecka w rodzinie i jego 

otoczeniu społecznym. Oprócz rodziców kształcenie powinno obejmować również 

nauczycieli. Wiarygodne informacje i działania powinny być wprowadzane w życie 

społeczne dzieci. Edukacja nauczycieli oraz innych opiekunów pozostających w kontakcie 

z dzieckiem z zaburzeniami zachowania oparta jest na behawioralnym systemie wzmoc-

nień. Polega to na regularnym nagradzaniu zachowań pożądanych, dostrzeganiu wysiłku 

i uznawaniu pozytywnych działań. Skuteczną techniką jest np. ekonomia żetonowa czy 

punktowa. Polega ona na opracowaniu wspólnie z uczniami systemu wartościowania 

(punktowania, czyli nagradzania w inny sposób, np. żetonami o różnej wartości) oczeki-

wanych zachowań. Zgromadzenie większej ilości punktów pozwala na uzyskanie większych 

przywilejów, co sprawia, że dziecko czuje się odpowiedzialne za siebie i jest moty-

wowane do ich zdobywania. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologii zaburzeń 

zachowania pozwala nie tylko na prawidłowe stosowanie wyżej opisanych praktyk, ale 

także prowadzi do lepszego zrozumienia problemu i uczuć dzieci zmagających się 

z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi. Ponadto, znając istotę trudności zaburzeń 

zachowania, rodzice i nauczyciele w momencie styczności z osobą cierpiącą na 

zaburzenia opozycyjno-buntownicze, będą w stanie rozpoznać problem, zachować się 

odpowiednio oraz podjąć dalsze działania pomocowe [36].  

Psychoterapia może obejmować indywidualną terapię dziecka, psychoterapię gru-

pową oraz rodzinną. Dobór metody zależny jest od nasilenia zaburzeń oraz rodzaju 

środowiska, które stanowi wzmocnienie objawów. W sytuacjach, gdy zaburzenia zacho-

wania doprowadziły do obniżenia samooceny i demoralizacji niezbędna jest terapia 

indywidualna, która prowadzi do poprawy poczucia własnej wartości, wzrostu pewności 

siebie i własnej skuteczności. Praca z dzieckiem ukierunkowana jest na rozwiązywanie 

problemów i naukę kontroli zachowań impulsywnych oraz agresywnych. Jeśli objawy 

są źródłem konfliktów rówieśniczych, które utrudniają komunikację i współpracę, warto 

zastosować terapię grupową umiejętności społecznych. Dziecko na zajęciach grupowych 

nie tylko będzie uczyć się nawiązywać relację społeczne, ale także na jego zachowanie 

będą mieć wpływ postępy innych uczestników oraz modelowanie, czyli przejmowanie 
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zachowań od innych osób poprzez obserwację. Badania wskazują, że jedną z najbardziej 

skutecznych metod w leczeniu zachowań zaburzonych jest terapia interakcji rodzic-

dziecko. Celem tej terapii jest nie tylko poprawienie więzi między rodzicem i dzieckiem, 

ale również wytworzenie umiejętności kontrolowania zachowania dziecka przez osobę 

dorosłą. Bezpieczna relacja jest fundamentem do skutecznego wprowadzania ograniczeń 

i dyscypliny, które są źródłem trwałych zmian w zachowaniu. Terapia dzieli się na dwie 

fazy. Pierwsza wiąże się ze zwiększeniem wrażliwości rodziców i stworzeniem bliskiej, 

bezpiecznej więzi między rodzicem a potomstwem. W drugiej fazie rodzice uczą się 

monitorować i kontrolować zachowanie swojego dziecka oraz nabywają umiejętności 

nakładania ograniczeń i zasad dziecku, a także rozwiązywania problemów i konfliktów. 

Ponadto uczą się przekazywania jasnych i prostych komunikatów, zamiast uwag kry-

tycznych i poleceń pośrednich. Na skutek tej terapii następuje zmiana w trudnym zacho-

waniu dzieci, a także zachodzą znaczące zmiany w zachowaniu rodziców. W relacji 

pojawia się słuchanie refleksyjne, werbalizacja prospołeczna i bliskość fizyczna, nato-

miast znikają uwagi krytyczne [38].  

Najważniejszą formą pomocy jest pomoc rodzica. Jeśli rodzic w porę zauważy, że 

z dzieckiem dzieje się coś złego, to wystąpi szansa na szybsze złagodzenie zachowań 

o charakterze destrukcyjnym. Podstawowe zasady postępowania dla rodziców mogą 

obejmować między innymi dbanie o rozróżnienie negatywnego zachowania, którego 

podstawą jest chęć zwrócenia uwagi rodziców na przeżywane przez dziecko emocje, od 

negatywnych reakcji, mających na celu wymuszenie określonego działania (np. agresja, 

zastraszanie). W takich działaniach rodzice powinni wspierać i ukierunkowywać dzieci 

w nabywaniu zdolności do rozumienia i regulowania własnych emocji. Z drugiej strony 

unikanie dyskusji o przeżywanych uczuciach, karanie dziecka, lekceważenie i minimali-

zowanie znaczenia czynników afektywnych w jego życiu (np. poprzez uczenie dziecka, 

że emocje są niepożądane, niepotrzebne i nieważne) jest traktowane jako czynnik ryzyka 

pojawienia się negatywnych i destrukcyjnych dziecięcych reakcji [42].  

Niezwykle istotne jest wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalnych dziecka 

poprzez zastosowanie technik modelowania zachowania w sytuacjach stresujących, 

poszerzanie wiedzy dziecka i przygotowanie go do mierzenia się z trudnymi przeżyciami 

w niekorzystnych sytuacjach społecznych, nauczenie go różnych społecznie akcepto-

wanych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego. Można skorzystać, często 

wykorzystywanej przez opiekunów, techniki time out (przerwa) tylko pod warunkiem, 

że nie wiąże się ona z ryzykiem odrzucenia dziecka, ukarania go czy emocjonalnego 

zranienia. Każdorazowe przypominanie i powtarzanie dziecku obowiązujących zasad 

zachowania przed podejmowanymi zadaniami w celu skonkretyzowania oczekiwań 

opiekunów i wyobrażeń dziecka oraz uporządkowania podejmowanej przez niego 

aktywności. Dostarczanie dziecku informacji zwrotnych o jakości realizacji zadania: 

• nagradzanie za postępowanie zgodne z ustalonymi regułami;  

• korygowanie działań negatywnych; 

• wskazywanie możliwości wykonania zadania zgodnie z omówionymi zasadami. 

Istotna jest rola pozytywnego wzmacniania w toku działań wychowawczych zarówno 

w warunkach domowych, przedszkolnych lub szkolnych. Zauważanie i nagradzanie 

prawidłowych form zachowania dziecka ma na celu wzmocnienie jego poczucia własnej 

wartości i motywacji do podejmowania konstruktywnych działań. Udział rodziców 

i nauczycieli w szkoleniach mających na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 



 

Izabella Jasik 
 

144 

 

i wychowawczych w kontakcie z dziećmi przejawiającymi zachowania problemowe. 

Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli w celu wypraco-

wania zdolności do powstrzymywania się od gwałtownego reagowania na zachowanie 

dziecka, komentowania jego czynów w sytuacji wzrostu emocjonalnego pobudzenia 

oraz podejmowania dyskusji dotyczącej doświadczeń w czasie, kiedy u opiekunów  

i u dzieci emocje uległy wyciszeniu. Prowadzona w atmosferze spokoju i zaufania 

rozmowa na temat negatywnych przeżyć afektywnych umożliwia dziecku refleksję nad 

zachowaniem i stanowi jedną z najlepszych strategii wzmacniających rozwój dziecię-

cych kompetencji emocjonalnych [45].  

Kolejną formą pomocową są interwencje behawioralne na przykładzie warsztatów 

dla rodziców, które to należą do podstawowych metod stosowanych w leczeniu ADHD. 

Typowe programy behawioralne przewidują od 8 do 20 cotygodniowych spotkań dla 

rodziców. Są one oparte na założeniach terapii behawioralnej i uczą rodziców pracy 

z dziećmi, skutecznych metod zmniejszania trudności związanych z objawami zaburzeń 

uwagi, nadruchliwości i impulsywności oraz metod modyfikacji trudnych lub niepożą-

danych zachowań. Istnieją różne opinie na temat prowadzenia treningów rodzicielskich, 

wydaje się jednak, iż powinny one zawierać takie elementy, jak:  

• nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej i wiążącego się z nią trudnego 

zachowania; 

• czynniki bezpośrednio poprzedzające występowanie niepożądanego zachowania;  

• czynniki podtrzymujące (np. behawioralna analiza zachowania, ABC według Sutton);  

• dostosowanie zakresu i czasu trwania obowiązków dziecka do jego możliwości; 

• zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie;  

• praca na pozytywnych wzmocnieniach, nagradzanie pozytywnych zachowań;  

• rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad oraz skuteczne wyciąganie konsekwencji 

[33]. 

W leczeniu zachowań opozycyjno-buntowniczych trzeba zwrócić uwagę na to, że 

można je łatwo pomylić z innymi zaburzeniami. Dlatego, jeśli zaobserwujemy, że złe 

zachowania regularnie się powtarzają, powinniśmy udać się z dzieckiem do specjalisty. 

Tylko kompetentna osoba może postawić właściwą diagnozę i będzie możliwe podjęcie 

odpowiedniego leczenia. Istnieje wiele form pomocy i leczenia dzieci z zachowaniami 

opozycyjno-buntowniczymi, jednak ważne jest dziecko, aby miało wsparcie ze strony 

rodziny i ona sama brała udział w terapii. Terapia stosowana w przypadku zaburzeń 

zachowania opozycyjno-buntowniczych opiera się na złożonych metodach terapeutycznych. 

Można prowadzić psychoedukację rodziców, nauczycieli czy opiekunów dziecka, przez 

wyjaśnianie, na czym polegają zaburzenia zachowania i jak sobie z nimi radzić. 

W przypadku rodziców mogą to być warsztaty umiejętności rodzicielskich, uczą się oni 

na nich skutecznych metod wychowawczych, ustalania i egzekwowania zasad. Skuteczna 

może być także terapia rodzinna, która wpływa na poprawę relacji i umiejętności 

porozumiewania się między dzieckiem a rodzicami czy opiekunami. Konieczna może 

być jednak też psychoterapia indywidualna dziecka, treningi umiejętności społecznych 

i radzenia sobie z agresją. Jako uzupełnienie oddziaływań terapeutycznych pomocna 

może być farmakoterapia, jednak sama w sobie jest ona niezbyt skuteczna [46].  

Badania wskazują, że jedną z najbardziej skutecznych metod w leczeniu zachowań 

opozycyjno-buntowniczych jest terapia interakcji rodzic-dziecko. Jej celem jest popra-

wienie relacji między rodzicem i dzieckiem, lecz nie tylko, ma ona także za zadanie 
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nauczenie rodzica kontroli zachowań młodej osoby. Dobra relacja jest podstawą do wpro-

wadzenia ograniczeń i dyscypliny, które skutkują zmianami w zachowaniu. Pierwsza 

faza terapii skupia się więc na stworzeniu bliskiej i bezpiecznej relacji pomiędzy 

rodzicem a dzieckiem. Celem tej fazy jest zwiększenie pozytywnych interakcji rodzic-

dziecko oraz nauka rodziców, jak powinien przekazywać dziecku pozytywne informacje 

zwrotne po jego właściwym zachowaniu lub ignorować negatywne zachowanie tak, aby 

go nie wzmocnić. Zwracana jest tu też uwaga opiekunowi na to, aby zmniejszył liczbę 

krytycznych uwag, poleceń i pytań, które są też zarazem formą poleceń. W następnej 

fazie następuje nauka kontrolowania i obserwowania zachowania młodej osoby przez 

rodzica. Uczą się oni zarówno rozwiązywania problemów i konfliktów, jak również 

nakłaniania na dziecko ograniczeń i zasad. Ważną umiejętnością, którą zdobywają 

dorośli, jest też przekazywanie jasnych i prostych komunikatów, zamiast krytycznych 

uwag. Podstawowym celem tej terapii jest więc zmniejszenie zachowań niepożądanych 

oraz zwiększenie posłuszeństwa dziecka. Efektem tej terapii jest wzrost częstotliwości 

słuchania refleksyjnego, werbalizacji prospołecznej i bliskości fizycznej ze strony 

rodziców oraz zmiana w trudnym zachowaniom dzieci [46].  

Ostatnią formą pomocy dziecku z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi jest 

farmakoterapia, która w niektórych przypadkach jest konieczna (głównie wtedy, gdy 

zaburzenia zachowania współwystępują z ADHD, depresją, zaburzeniami lękowymi, 

specyficznymi trudnościami szkolnymi oraz z nadużywaniem substancji psychoaktyw-

nych). Podawanie leków podczas leczenia zaburzeń opozycyjno-buntowniczych zmniejsza 

objawy agresji impulsywnej, jednak nie działa na same przyczyny zaburzenia opozy-

cyjno-buntowniczego. Zdarza się, że przy nasileniu agresji, chwiejności emocjonalnej, 

impulsywności i braku skuteczności socjoterapii, stosuje się atypowe leki neurolep-

tyczne, lit, leki przeciwdrgawkowe, propanol, stabilizatory nastroju, leki przeciwdepresyjne, 

środki pobudzające, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny oraz leki 

przeciwpsychotyczne [38]. 

6. Zakończenie 

Zaburzenia zachowania z wyżej wyróżnioną formą zachowań opozycyjno-buntow-

niczych są złożonym problemem, z którym mogą zacząć zmagać się dzieci już w pierw-

szych latach szkoły podstawowej. Wskaźnikami, które są istotne w procesie diagno-

stycznym, są trwałość występujących objawów, intensywność oraz częstość pojawiania 

się patologicznych symptomów. Przyczyny występowania tego zagadnienia nie są 

jednoznaczne oraz jest ich wiele zarówno ze względów biologicznych, jak i środowisko-

wych. Ponadto występują one bardzo często w sprzężeniu zwrotnym, w którym objawy 

powodują nowe przyczyny nasilające problem. Obecnie istnieje już dużo możliwości 

pomocy oraz wsparcia dla dzieci, ich rodzin oraz nauczycieli. Poznając to zaburzenie, 

można przywołać na myśl powiedzenie, że świat nie jest czarno-biały i nie każde nie-

grzeczne dziecko zachowuje się tak świadomie, celowo czy z własnej woli. Warto poznać 

dokładniej inne formy zaburzeń zachowania, a jako rodzice i nauczyciele uważnie 

obserwować funkcjonowanie dzieci, wychodząc przy tym poza własne negatywne 

i krytyczne myślenie. Nieodzownym warunkiem powodzenia sukcesu wychowawczego 

jest zrozumienie, że dziecko z zaburzeniami zachowania nie jest dzieckiem złym, lecz 

dzieckiem, które ma trudności w kierowaniu swoim postępowaniem. Narzuca to ko-

nieczność pomocy, nie represji i karania.  
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Wiek, w którym u dziecka zaczynają występować zachowania opozycyjno-buntownicze 

jest to czas, w którym w jego rozwoju powszechnie występują zachowania niepokojące 

i problemowe. Dziecko nabywa wtedy wiele kompetencji związanych z regulacją emo-

cjonalną i kontrolą zachowania. Zdolność do rozumienia przejawów emocji i specyficz-

nych sytuacjach ułatwia radzenie sobie w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Niski 

poziom kompetencji emocjonalnych oraz występowanie zachowań trudnych, mogą 

prognozować pojawienie się poważnych zakłóceń funkcjonowania społecznego. Takiemu 

rozwojowi zachowań trudnych, mogą sprzyjać niekorzystne warunki środowiskowe. 

W sytuacji wystąpienia zachowań problemowych powinno się poznać jego obserwowalne 

symptomy. Leczenie zaburzeń opozycyjno-buntowniczych wymaga wprowadzenia zmian 

w życiu i dużych nakładów sił ze strony rodzica, jak i dziecka. Mimo wielu problemów 

odpowiednie leczenie i pozytywne nastawienie może pomóc w redukcji zachowań 

opozycyjno-buntowniczych [46]. 

Podsumowując analizę zachowań opozycyjno-buntowniczych, można stwierdzić, że 

są to zachowania charakteryzujące się postawą: 

• negatywistyczną; 

• buntowniczą;  

• wrogą;  

• wybuchami złości i gniewu;  

• niesłuchaniem i niewykonywaniem poleceń dorosłych, 

• słabymi kompetencjami społecznymi, uniemożliwiającymi nawiązywanie konstruk-

tywnych kontaktów w środowisku szkolnym i rodzinnym.  

Źródła zachowań opozycyjno-buntowniczych mają charakter wielowymiarowy, 

zawierający w sobie czynniki genetyczne, biologiczne, rodzinne, środowiskowe czy 

ekonomiczne. Odpowiednio wcześniej zauważone objawy zaburzeń opozycyjno-buntow-

niczego i poddanie ich leczeniu często skutkuje redukcją zachowań problemowych 

z optymistyczną prognozą uniknięcia pogłębiania się zaburzeń zachowania. Istnieje wiele 

dostępnych i skutecznych form pomocowych dla rozwoju kompetencji społecznych dzieci, 

treningu umiejętności rodzicielskich i odpowiedniego dobierania przez nich technik 

wychowania, a także w wymiarze szkolnym, dobierania odpowiedniego programu nau-

czania pod indywidualne potrzeby dziecka, wykazującego zachowania problemowe [33]. 
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Zaburzenia opozycyjno-buntownicze u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny, 

formy terapii 

Streszczenie 

Celem artykułu jest charakterystyka młodych osób przejawiających w swym zachowaniu zaburzenia opozy-

cyjno-buntownicze, uwzględniając jego przyczynę, jak i formy pomocy. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze 

objawiają się występowaniem następujących zachowań: dziecko miewa nieadekwatne do swojego wieku 

wybuchy złości, często spiera się, kłóci, sprzeciwia się dorosłym, lekceważy normy, obwinia innych za swoje 

złe zachowanie lub błędy, często złości się oraz obraża. Często przejawiają tendencją do buntu i konfliktów 

z osobami reprezentującymi autorytet (rodzice, nauczyciele, inni opiekunowie). Młody człowiek odmawia 

spełniania poleceń, postępuje na przekór oczekiwaniom, przeciwstawia się ustanowionym zasadom, często 

„wchodzi w dyskusje” z dorosłymi, zamiast spełniać ich polecenia, zachowuje się prowokacyjnie, z rozmy-

słem sprawia innym przykrość, a jednocześnie jest bardzo wrażliwe na swoim punkcie i długo rozpamiętuje 

urazy. Zdarzają się ataki gwałtownej złości i agresji, zwłaszcza wtedy gdy coś się dzieje nie po jego myśli. 

Rodzice często stwierdzają, że dziecko potrafi jednak zapanować nad swoim postępowaniem i zachowuje 

się bardzo poprawnie w nowych sytuacjach lub wobec mniej znanych osób. Do rozwoju zaburzeń zacho-

wania/zaburzeń opozycyjno-buntowniczych przyczyniają się: czynniki biologiczne (np. nieprawidłowości 

w budowie anatomicznej mózgu, zaburzenia poziomu neuroprzekaźników w mózgu); genetyczne i psycho-

społeczne (brak odpowiedniej opieki, nadmiernie surowe wychowanie lub zaniedbanie, doświadczenie 

nadużycia seksualnego lub przemocy, niski status społeczny rodziny, częste zmiany miejsca zamieszkania 

lub zmiany szkoły, kontakt z innymi osobami naruszającymi normy społeczne). 

Proponowana w artykule terapia stosowana w przypadku zaburzeń zachowania/zaburzeń opozycyjno-buntow-

niczych opiera się na złożonych metodach terapeutycznych, z zaangażowaniem rodziców, nauczycieli 

i innych opiekunów. Prowadzi się psychoedukację rodziców, nauczycieli i innych opiekunów dziecka, 

wyjaśniając im, czym są zaburzenia zachowania i jakie są sposoby postępowania. W ramach tzw. warsztatów 

umiejętności rodzicielskich (tzw. szkół dla rodziców) opiekunowie uczą się stosowania skutecznych metod 

wychowawczych (czyli interwencji behawioralnych) ustalania i egzekwowania zasad. Często wskazana jest 

psychoterapia indywidualna dziecka, treningi umiejętności społecznych i radzenia sobie z agresją. W wielu 

przypadkach korzystna jest terapia rodzinna, która pozwala na poprawę komunikacji i relacji między 

dzieckiem a innymi członkami rodziny. Jeśli dziecko nagminnie działa w sposób naruszający normy prawne 

(np. wagaruje, kradnie), sąd rodzinny może orzec nadzór kuratora, a w przypadku braku poprawy – kieruje 

dziecko do odpowiedniej placówki resocjalizacyjnej. Leki mogą być się pomocne jako uzupełnienie oddzia-

ływań terapeutycznych, ale farmakoterapia zaburzeń zachowania sama w sobie jest mało skuteczna. Stosuje 

się leki przeciwpsychotyczne, uspokajające i tzw. stabilizatory nastroju, których zadaniem jest obniżenie 

poziomu napięcia i rozdrażnienia, a przez to zmniejszenie tendencji do impulsywnych i agresywnych zacho-

wań. Systematyczne i kompleksowe leczenie dzieci z zaburzeniami zachowania jest bardzo ważne i może 

być pomocne. Stwierdzono, że młodzież z zaburzeniami zachowania w okresie dorosłości rozwija cechy 

osobowości antyspołecznej, co bardzo utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie i znacznie zwiększa 

ryzyko wchodzenia w poważne konflikty z prawem. Im wcześniej rozpocznie się leczenie młodego człowieka, 

tym większe są szanse, że z czasem zacznie prawidłowo funkcjonować. 

Słowa kluczowe: diagnoza, objawy, przyczyny, formy terapii 
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Opposition-defiant disorders in children and adolescents – symptoms, causes, 

forms of therapy 

Abstract 

The aim of the article is to describe young people who exhibit oppositional and rebellious disorders in their 

behavior, taking into account their causes and forms of help. Oppositional-defiant disorders are manifested 

in the presence of the following behaviors in children: the child has outbursts of anger inadequate to his age, 

often argues, quarrels, opposes adults, disregards norms, blames others for his bad behavior or mistakes, 

often gets angry and offended. They often show a tendency to rebel and conflict with people representing 

authority (parents, teachers, other guardians). The child refuses to follow orders, acts against expectations, 

defies established rules, often "enters into discussions" with adults instead of obeying their orders, behaves 

provocatively, deliberately causes pain to others, and at the same time is very sensitive and thinks for a long 

time injuries. There are bouts of violent anger and aggression, especially when things go wrong. Parents often 

find that the child is able to control their behavior and behaves very correctly in new situations or towards 

less known people. The following factors contribute to the development of behavioral/oppositional defiant 

disorders: biological factors (eg abnormalities in the anatomy of the brain, disturbances in the level of 

neurotransmitters in the brain); genetic and psychosocial (lack of adequate care, excessively strict upbringing 

or neglect, the experience of sexual abuse or violence, low social status of the family, frequent changes of 

residence or school changes, contact with other people violating social norms. 

Therapy for behavioral/oppositional defiant disorders is based on complex therapeutic approaches, involving 

parents, teachers, and other caregivers. Psychoeducation of the child's parents, teachers, and other caregivers 

is conducted, explaining to them what behavior disorders are and what the procedures are. As part of the so-

called parenting skills workshops (so-called schools for parents), caregivers learn to use effective parenting 

methods (i.e. behavioral interventions) to set and enforce rules. Often, individual psychotherapy of a child is 

recommended, as well as training in social skills and coping with aggression. In many cases, family therapy 

is beneficial, as it improves communication and relations between the child and other family members. If the 

child repeatedly acts in a way that violates legal norms (e.g. truancy, stealing), the family court may order 

the supervision of a probation officer, and in the event of no improvement – refer the child to an appropriate 

rehabilitation facility. Medicines may be helpful in complementing therapeutic interventions, but pharmaco-

therapy for behavioral disorders alone is of little benefit. Antipsychotics, tranquilizers, and so-called mood 

stabilizers, whose task is to reduce the level of tension and irritability, and thus reduce the tendency to 

impulsive and aggressive behavior. Systematic and comprehensive treatment of children with behavioral 

disorders is very important and can be helpful. It was found that adolescents with behavioral disorders in 

adulthood develop antisocial personality traits, which makes functioning in society very difficult and 

significantly increases the risk of entering into serious conflicts with the law. The sooner a young person is 

treated, the more likely he or she will start to function properly over time. 

Keywords: diagnosis, symptoms, causes, forms of therapy 
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Sylwia Tasz1, Anna Hańczyk2 

Preferencje zakupowe studentów  

w zakresie e-commerce 

1. Wprowadzenie  

Konsumpcja różnych dóbr i usług z biegiem czasu coraz bardziej ulega cyfryzacji. 

Wiele osób posiadających zróżnicowane potrzeby zakupowe coraz chętniej skłania się 

do korzystania z zakupów internetowych ze względu na szereg czynników, takich jak 

wygoda, szeroki asortyment czy korzystne oferty sklepów on-line. W przeciwieństwie 

do zakupów stacjonarnych zakupy przez Internet są nierozerwalnie połączone z dostawą 

do ostatecznego klienta, czyli z procesem, który jest najbardziej kosztowny i pracochłonny 

w całym łańcuchu dostaw [1]. Jedną z przyczyn, która poniekąd zmusiła młodzież 

akademicką do wzmożonego korzystania z branży e-commerce były ograniczenia nało-

żone przez rząd w związku z wystąpieniem zachorowań na COVID-19, które w Polsce 

zaczęły się w marcu 2020 roku.  

Pandemia COVID-19 to okres w historii świata, rozpoczęty w Chinach w roku 2019, 

a w Polsce w marcu 2020 roku, podczas którego doszło do wielu zmian społeczno- 

-ekonomicznych na szeroką skalę. Charakterystyczne dla tego okresu historii są: 

• Narzucony przez rządy wielu krajów obowiązek noszenia maseczek ochronnych, 

dezynfekcji dłoni w miejscach publicznych i zachowania społecznego dystansu; 

• Zakazy rządowe związane z prowadzeniem określonych rodzajów działalności 

gospodarczej (przede wszystkim gastronomia), które mogłyby przyczyniać się do 

roznoszenia koronawirusa; 

• Zwiększone znaczenie Internetu: pracy zdalnej, nauki przez Internet i ogółem ilości 

zakupów dokonywanych przez Internet, które były konieczne ze względu na szeroko 

zakrojone działania związane z przymuszaniem obywateli do izolacji w obawie 

przed roznoszeniem koronawirusa. 

Jako koniec pandemii przyjmuje się maj 2022 roku, kiedy zrezygnowano już z więk-

szości tzw. obostrzeń, jednak wiele aspektów życia pozostało już zmienionych na zawsze 

ze względu na ich szerokie oddziaływanie – przede wszystkim znaczenie Internetu 

w codziennym życiu. 

Zmiany zachodzące w gospodarce oraz coraz szerzej wprowadzane obostrzenia, 

między innymi ograniczenia związane ze sklepami stacjonarnymi skłoniły do zakupu 

wielu potrzebnych rzeczy za pośrednictwem Internetu m.in. z tego powodu, że zakupy 

poprzez platformy zdecydowanie zmniejszały ryzyko zakażenia bez konieczności ogra-

niczania potrzeb zakupowych. 

Wyszyński [2] podaje najważniejsze stymulatory i czynniki działające na rynek  

e-commerce: 

 
1 sylwiatasz@gmail.com, SKN Organizacji i Zarządzania, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Zakład Zarządzania, 

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. 
2 amhanczyk@gmail.com, SKN Organizacji i Zarządzania, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Zakład Zarządzania, 

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. 
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1. Marketing 3.0 – predictive marketing, attribution i reklama natywna – w tej 

koncepcji klient jest człowiekiem wyznającym konkretne wartości, którego można 

traktować jako rzeczywistego partnera. Złożony model atrybucji pomaga określić, 

za pomocą którego kanału został pozyskany klient dokonujący zakupu albo w jakim 

stopniu na finalizację zakupu miały wpływ inne kanały, którymi docierały do 

konsumenta przekazy reklamowe […]. 

2. Handel transgraniczny – rozszerzenie e-biznesu poza rodzimy rynek, to ogromna 

szansa dla polskiego e-commerce. Darmowa, szybka dostawa do klienta mieszka-

jącego w innym kraju może jednak okazać się nieopłacalna dla e-sklepu. Według 

badań Gemius w Polsce zakupy robi ok. 16 mln osób [3], a w całej Europie ok. 331 

mln. W związku z tym rynek europejski jest ogromną szansą na rozwój e-biznesu. 

3. Dostawa tego samego dnia – eksperci są sceptyczni co do funkcjonowania tej 

oferty. Na taką usługę mogą sobie pozwolić jedynie największe marki. Strategia ta 

ma na celu podniesienie konkurencyjności firmy na tle innych. Jednak klienci są 

nastawieni bardziej na niskie ceny oraz darmową dostawę aniżeli dostawę tego 

samego dnia. 

W dzisiejszych czasach platformy zakupowe dostępne w Internecie to w głównej 

mierze najpopularniejsze sklepy sieciowe, np. odzieżowe i obuwnicze, a także serwisy, 

takie jak Allegro. Asortyment jest nieograniczony, a ze względu na dostęp do towarów 

z różnych magazynów klient ma szeroki dostęp pożądanego dobra. Studenci to zróżni-

cowana grupa pod względem miejsca zamieszkania, zamożności, a także preferencji 

zakupowych. Galerie handlowe dla młodych ludzi służyły nie tylko realizacji potrzeb 

zakupowych, lecz stanowiły również miejsce spotkań towarzyskich. Wychodząc naprze-

ciw potrzebom internetowych klientów, serwisy umożliwiają wachlarz rozwiązań i ofert, 

takich jak różne metody płatności, formy dostawy oraz pakiety lojalnościowe zawiera-

jące np. darmowy zwrot bądź wymianę. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza zachowań rynkowych biorących udział 

w badaniu studentów podczas zakupów w Internecie w trakcie pandemii COVID-19 oraz 

potwierdzenie hipotezy zakładającej, że aktywność zakupów w sieci wzrosła podczas 

obostrzeń. Niemalże 59% respondentów biorących udział w badaniu deklarowało, że 

podczas wprowadzanych obostrzeń dokonywała więcej zakupów przez Internet. 

2. Rynek e-commerce w Polsce 

Rozwój e-commerce, czyli zakupów online, jest szybki i wiele rozwiązań jest bardzo 

popularnych jeszcze zanim ugruntują swoją pozycję na rynku, np. zanim globalna marka 

Uber Eats zdążyła się na dobre ugruntować swoją pozycję na polskim rynku już pojawił 

się serwis Glovo, Lisek i inne, lokalne marki. 

Jak podaje bluemedia.pl [4] rynek e-commerce w Polsce szacowany był w roku 2017 

na 27 mld PLN; w ciągu trzech lat (2020) szacunki opiewały na ponad dwukrotnie 

więcej: 70 mld PLN, rok później (2021) szacuje się, że wartość rynku e-commerce 

w Polsce to 100 mld PLN. Oznacza to, że sprawdziły się prognozy z 2016 roku:  

Eksperci uważają, że Polska jest najszybciej rozwijającym się rynkiem e-com-

merce w Unii Europejskiej. Według Wyszyńskiego, dyrektora zarządzającego 

rynkami CEE, SACH i EMEA w SociomanticLabs rynek e-commerce w Polsce 

w 2016 roku osiągnie wartość 35,8 mld złotych, a w 2020 roku przekroczy 
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poziom 63 mld złotych. Natomiast liczba sklepów internetowych w Polsce 

wzrośnie o 7 procent i przekroczy poziom 23,5 tysiąca [5]. 

Mocnym asumptem dla rozwoju tej branży było pojawienie się w 2020 roku na 

polskim rynku światowego giganta: ruszyła usługa Amazon.pl, oferująca nie tylko sprzedaż 

produktów, ale też dostęp do platformy streamingowej Amazon Prime. Międzynarodowa 

firma badawcza Gemius prowadzi badania nt. rynku internetowego i od 9 lat publikuje 

raporty dotyczące e-commerce w Polsce. Raport z 2021 roku [4] wskazuje, że nasz rodzimy 

serwis Allegro.pl radzi sobie dużo lepiej od międzynarodowego giganta sprzedaży 

w Internecie, Amazona. W rankingu znajomości spontanicznej serwisów związanych 

z zakupami w Internecie serwis Allegro.pl znajduje się na 1. miejscu z 84% wskazań, 

natomiast polski sklep Amazon dopiero na 5., za OLX, AliExpress i Zalando [5, s. 22]. 

Amazon również przegrywa w wśród dystrybutorów multimediów: książek, czasopism, 

filmów i e-booków pod względem popularności z Empikiem, Allegro, Spotify, MediaExpert 

i MediaMarkt [5, s. 58], co oznacza, że jest jest jeszcze daleka droga przed Amazonem, 

aby zdetronizować rodzime polskie marki. 

Jak podaje Stolecka- Makowska [6]:  

zaobserwowane podobieństwa w zakupach on-line dokonywanych przez kon-

sumentów z Polski i Unii Europejskiej świadczą o upodobnianiu się niektórych 

aspektów zachowań Polaków do mieszkańców Unii Europejskiej (m.in. koszyka 

zakupów, preferencji co do krajowych e-sklepów). Rozpoznane różnice w tego 

rodzaju zakupach wynikają m.in. z odmiennego rozwoju e-commerce w anali-

zowanych regionach. Pomimo różnic występujących w zachowaniach zakupowych 

polskich i europejskich e-nabywców, ich profil demograficzno-ekonomiczny jest 

dość zbieżny. Polska wpisuje się w tym przypadku w trendy europejskie, 

a Polacy to zdecydowanie Europejczycy. Przedsiębiorstwa oferujące produkty 

w internecie mogą kierować podobną ofertę produktową do konsumentów z Polski 

oraz innych krajów Unii Europejskiej. 

Rynek e-commerce napędza również reklama i nowe możliwości marketingu inter-

netowego, które otwierają się wraz z rozwojem serwisów społecznościowych. Można 

zaobserwować wzrost znaczenia reklam w serwisach Facebook, Instagram, Pinterest 

oraz LinkedIn, a także znaczenie pozycjonowania w wyszukiwarce internetowej Google. 

Wielkie koncerny, które zarządzają mediami społecznościowymi, pozwalają na dotarcie 

do nowych grup klientów, a rynek e-commerce nie ogranicza się już tylko do sprzedaży 

produktów fizycznych przez Internet. Ogromna część rynku e-commerce to też usługi 

związane z prowadzeniem kont społecznościowych, szkolenia on-line, platformy e-lear-

ningowe i sprzedaż innego rodzaju usług, które niekoniecznie są wliczane w szacowaną 

wartość rynku. 

3. Metodologia i charakterystyka próby badawczej 

W badaniach empirycznych wykorzystano pomiar sondażowy w postaci ankiety. 

Instrumentem pomiarowym był kwestionariusz zawierający pytania odnoszące się do 

czynników wpływających na sposoby dokonywania zakupów przez studentów. Pytania 

dotyczyły kategorii produktów, jakie ankietowani kupują, sposobów płatności i naj-

bardziej popularnych marek. W tabeli 1 skategoryzowano pytania, które pojawiły się 

w ramach przeprowadzonej ankiety. 
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Tabela 1. Kategorie pytań zadanych w ankiecie dotyczącej preferencji zakupowych studentów w czasie 

trwania pandemii COVID-19 

Pytania 

demograficzne 

• Wiek 

• Płeć 

• Miejsce zamieszkania (miasto lub wieś) 

• Kierunek studiów 

Pytania o zakupy 

w Internecie 

• Średnia miesięczna kwota przeznaczana na zakupy w Internecie 

• Pytanie o sposoby płatności w Internecie na rodzimych serwisach 

aukcyjnych 

• Pytanie o sposoby płatności w Internecie w zagranicznych serwisach 

aukcyjnych 

Pytania 

o serwisy, 

na których 

dokonywane są 

zakupy 

• Pytanie o korzystanie z serwisu Allegro 

• Pytanie o korzystanie z usługi Allegro SMART! 

• Pytanie o cechy serwisu Allegro, które przekonały do korzystania z niego 

• Pytanie o korzystanie z zagranicznych serwisów aukcyjnych 

• Pytanie o przedłużony czas oczekiwania na przesyłkę w innego kraju 

• Pytanie o cechy serwisów zagranicznych, które przekonały do 

korzystania z nich 

• Pytanie o sklepy internetowe marek 

• Pytanie o to czy zakupy są dokonywane tylko w czasie promocji 

w sklepach marek 

• Pytanie o marki, z których sklepów badani korzystają 

• Pytanie o cechy sklepów internetowych marek, które przekonują do 

korzystania z nich 

Pytania 

o produkty 

kupowane 

w Internecie 

• Pytanie o rodzaj produktów kupowanych w serwisie Allegro 

• Pytanie o rodzaj produktów kupowanych za granicą 

Pytania 

o preferencje 

zakupowe 

• Pytanie o zwroty niesatysfakcjonujących produktów 

• Pytanie o ocenianie stosunku ceny do jakości kupowanych produktów 

• Pytanie o zmianę preferencji w korzystaniu z zakupów w Internecie 

przez obostrzenia pandemiczne 

• Pytanie o ostrożność związaną z danymi osobowymi przy zakupach 

w Internecie 

• Pytanie o to, czy badaniu kupują w Internecie, kiedy jest taniej niż 

w sklepie 

Źródło: opracowanie własne. 

Pytania, użyte w ankiecie zostały podzielone na dwie podstawowe kategorie: 

demograficzne oraz realizujące cel pracy (szerzej logika podziału jest omówiona przy 

schemacie 1). Kategorie realizujące cele ankiety, to: 

• pytania o zakupy w Internecie; 

• pytania o serwisy, na których dokonywane są zakupy; 
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• pytania o produkty kupowane w Internecie;  

• pytania o preferencje zakupowe. 

Odpowiedzi na pytania zostały omówione w dalszej części rozdziału 3 oraz 

w rozdziale 4. 

Na schemacie 1 przedstawiono blokowy schemat postępowania przy tworzeniu 

ankiety do badania. Sam proces rozpoczyna się od tworzenia celu ankiety, który jest 

zbieżny z celem niniejszej pracy, to znaczy ma służyć opisaniu sformułowanej grupy 

badanej: studentów przez określenie struktury demograficznej badanych, ich zachowania 

podczas zakupów w Internecie i podstawowych grup produktów przez nich kupowanych. 

Następnie zostały przygotowane pytania z kategorii przedstawionych w tabeli 1. Po 

wprowadzeniu pytań do ankiety została ona opublikowana przez Google Forms. Ankieta 

została przesłana do studentów KPU w Krośnie, którzy zgodzili się wziąć udział w ba-

daniu oraz studentów innych uczelni, którzy mogli wypełnić ankietę w mediach społecz-

nościowych dobrowolnie. Po zebraniu wyników dane zostały przeanalizowane dzięki 

nowoczesnym narzędziom analizy danych: programom Microsoft Excel, StatSoft Statistica 

oraz krótkim samodzielnie napisanym programom w języku programowania Python. 

Po przeanalizowaniu struktury demograficznej opisano cechy badanej grupy, a cele 

pracy zrealizowano przez analizę preferencji konsumenckich i jak wpływają na założone 

hipotezy. Po zebraniu wyników przeniesione one zostały do niniejszej pracy. 

W badaniu ankietowym przeprowadzonym między 19 grudnia 2021 roku a 28 

stycznia 2022 wzięło udział łącznie 221 osób, z czego 68% stanowiły kobiety, a 32% 

mężczyźni. Wszyscy biorący udział w badaniu byli studentami. Kierunki studiów, na 

jakich studiują respondenci, zostały zobrazowane na rysunku 1, natomiast w tabeli 2 

zostały zaprezentowane odpowiedzi na pytanie, czy studenci biorą pod uwagę stosunek 

ceny do jakości kupowanych produktów. 

Tabela 2. Podział odpowiedzi na pytanie o ocenianie stosunku ceny do jakości w trakcie zakupów ze względu 

na płeć 

Płeć Podczas zakupów oceniam stosunek 

ceny do jakości 

Podczas zakupów nie oceniam stosunku 

ceny do jakości 

Kobieta 143 8 

% kobiet 94,70% 5,30% 

% całości 64,71% 3,62% 

Mężczyzna 62 8 

% mężczyzn 88,57% 11,43% 

% całości 28,05% 3,62% 

Razem 92,76% 7,24% 

Źródło: opracowanie własne. 
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Schemat 1. Schemat blokowy postępowania przy przygotowaniu ankiety do badania.  

Źródło: opracowanie własne 
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Ogółem ok. 93% badanych osób deklaruje, że ocenia stosunek ceny do jakości kupo-

wanych produktów i nie ma tutaj znaczących różnic ze względu na płeć: 89% mężczyzn 

i 95% kobiet biorących udział w badaniu w taki właśnie sposób dokonuje zakupów. 

Odsetek osób nieoceniających stosunku ceny do jakości jest wyższy u mężczyzn, ponie-

waż mniejsza ich liczba wzięła udział w badaniu, jednak w liczbach bezwzględnych 

ilość jest taka sama: osiem kobiet i ośmiu mężczyzn deklaruje, że nie ocenia w trakcie 

zakupów stosunku ceny do jakości produktów. 

 
Rysunek 1. Kierunki studiów badanych osób. Źródło: opracowanie własne 

Wśród studentów biorących udział w ankiecie (rys. 1) dominującą grupą byli studenci 

zarządzania. Kolejne najlepiej reprezentowane kierunki to filologia angielska oraz 

marketing internetowy. Towaroznawstwo oraz Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka 

Odpadami są w następnej kolejności pod względem ilości osób, które na nich studiują. 

Ponadto w badaniu wzięli udział studenci kierunków: turystyka i rekreacja, zielarstwo, 

pedagogika, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i produkcja żywności oraz inne. 

Poza tym zbadano wielkość wydatków przeznaczanych przez studentów na zakupy 

on-line. Z badań wynika, że 34% ankietowanych wydaje do 100 PLN miesięcznie na 

zakupy w Internecie, a ponad 49% przeznacza na to kwoty w zakresie od 100 do 300 

PLN. Łącznie około 17% badanych wydaje na zakupy 300 PLN i więcej.  

4. Preferencje konsumenckie ankietowanych 

Wśród badanych 85% deklaruje, że korzysta z serwisu aukcyjnego Allegro.pl, aby 

robić zakupy w Internecie. Powody, dla których wybierają akurat ten serwis, zostały 

zebrane na rysunku 2. 

Wśród najczęściej wskazywanych powodów korzystania z serwisu Allegro jest 

wygoda użytkowania (59,3% odpowiedzi), szeroki wybór wynikający z dużej liczby skle-

pów oferujących swoje produkty w serwisie (55,2% odpowiedzi), szybki czas realizacji 

(41,2%), wygodna wysyłka (39,4%) oraz możliwość porównywania ofert (35,3%).  
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Rysunek 2. Powody, dla których respondenci deklarują korzystanie z serwisu Allegro.pl.  

Źródło: opracowanie własne 

Serwis Allegro.pl oferuje usługę Allegro SMART!, która ma ułatwiać klientom 

korzystanie z serwisu. Polega ona na tym, że za miesięczną lub roczną subskrypcję 

usługi przesyłka kupionego w serwisie towaru jest darmowa powyżej pewnej kwoty. 

Wśród korzystających z serwisu respondentów 55% korzysta z tej usługi. Dane zostały 

zobrazowane na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Odpowiedzi na pytanie: „Czy korzystasz z usługi ››Allegro SMART!‹‹?”.  

Źródło: opracowanie własne 

Bardzo dużym rynkiem sprzedaży w Internecie są również sklepy własne różnych 

producentów, dzięki którym mogą oni sprzedawać swoje produkty bez marży płaconej 

pośrednikom. Wśród najczęściej wymienianych marek są Empik (sieć księgarń) oraz 

H&M (sieć sklepów odzieżowych). Na rysunku 4 przedstawiono popularność wszyst-

kich wskazanych przez respondentów marek w kolejności malejącej, tj. od najbardziej 

do najmniej popularnych. Wśród cieszących się popularnością marek wskazać można 

również: 

• drogerie (Rossman, Hebe, itp.); 

• sieci sklepów odzieżowych i obuwniczych: 

o Reserved; 

o Sinsay; 

o Zalando; 

o CCC; 

o Cropp. 

• inne niż Empik księgarnie online; 

• sieć sklepów Pepco. 
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Popularność tych sklepów jest spowodowana wieloma czynnikami, wśród których 

najważniejszym jest fizyczna dostępność towaru w sklepie w pobliżu: bez konieczności 

oczekiwania na kuriera. Dokładne dane dotyczące powodów korzystania ze sklepów 

własnych producentów zostały zebrane w tabeli 3. 

 
Rysunek 4. Serwisy własne producentów, u których respondenci kupują poza Allegro.  

Źródło: opracowanie własne 

Wśród elementów najbardziej przekonujących do korzystania ze sklepów własnych 

sieci są koszta: około 80% osób korzysta ze sklepów własnych producentów ze względu 

na promocje na zakupy zrobione przez Internet oraz darmową dostanę i zwrot towaru 

tak zakupionego. Dalej w klasyfikacji jest jakość marki: 67% kupuje w sklepach włas-

nych producentów ze względu na ich oryginalne produkty niedostępne nigdzie indziej. 

Tabela 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Co Cię przekonało do korzystania ze sklepów internetowych 

producentów (bez pośredniczących platform)?” wśród respondentów ankiety 

 Tak % Tak Nie % Nie 

Możliwość odbioru w sklepie 136 62% 53 24% 

Oryginalne produkty danej marki 148 67% 35 16% 

Gwarancja jakości 129 58% 44 20% 

Reklama 49 22% 111 50% 

Promocje na zakupy przez Internet 171 77% 15 7% 

Darmowa dostawa i zwrot 175 79% 12 5% 

Różne formy płatności 141 64% 33 15% 

Źródło: opracowanie własne. 

Co ciekawe respondenci świadomie nie odbierają reklam marek jako przekonu-

jących: połowa badanych osób uważa, że reklamy w ich przypadku są nieskuteczne i nie 

przekonują ich do zakupu. 

Na rysunku 5 oraz 6 zebrano wyniki dotyczące preferencji w zakresie płatności, jakimi 

posługują się badane osoby na zagranicznych serwisach aukcyjnych (AliExpress, eBay, 

Amazon, itp.) oraz w serwisie Allegro.pl. Z danych wynika, że niezależnie od miejsca 

robienia zakupów – jeżeli istnieje taka możliwość – studenci najczęściej korzystają 

z płatności kodem BLIK (46% w zagranicznych serwisach, 60% w Allegro.pl), na drugim 
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miejscu uplasowały się płatności kartą płatniczą (38% w zagranicznych serwisach 

aukcyjnych). Co ciekawe, płatności kartą są mniej popularne niż przelewy bankowe 

w Polsce: respondenci deklarują, że częściej używają opcji przelewu niż podają dane 

karty płatniczej w serwisie. Zagraniczne serwisy coraz częściej, ale jednak nie zawsze 

oferują płatności BLIK. 

 
Rysunek 5. „Z jakiej formy płatności najczęściej korzystasz w zagranicznych serwisach aukcyjnych?”. 

Źródło: opracowanie własne 

 
Rysunek 6. „Z jakiej formy płatności najczęściej korzystasz w serwisie Allegro?”.  

Źródło: opracowanie własne 

Wśród 188 respondentów, którzy zadeklarowali, że kupują w serwisie Allegro.pl, 

najczęściej wymienianą kategorią produktów jest elektronika, którą kupuje niemal 60% 

wszystkich badanych. Kolejne pod względem popularności są kategorie: RTV i AGD 

oraz ubrania, które kupują odpowiednio 45,7% oraz 42% respondentów. Wśród innych, 

często wymienianych kategorii są: książki (39%), gry i zabawki (39%), kosmetyki (32%) 

oraz części samochodowe (31%). Wszystkie te dane zostały zebrane na rysunku 7.  
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Rysunek 7. Rodzaje produktów, jakie kupują respondenci w serwisie Allegro.pl. Źródło: opracowanie własne 

Na rysunku 8 z kolei zaprezentowano preferencje zakupowe studentów w zagranicz-

nych portalach i serwisach aukcyjnych. Tutaj dużo mniejszą popularnością cieszy się 

elektronika, którą kupuje tylko 39% respondentów w porównaniu do 59% w serwisie 

Allegro.pl. Ogromną popularnością cieszy się zakup ubrań za granicą: niemal 72% bada-

nych studentów w ten sposób kupuje odzież. Podobną popularnością do siebie cieszą się 

gry i zabawki (26%), RTV i AGD (23%) oraz kosmetyki (21,6%). Książki i części 

samochodowe kupuje tylko jedynie co dziesiąty student. 

 
Rysunek 8. Rodzaje produktów, jakie kupują respondenci w zagranicznych serwisach aukcyjnych.  

Źródło: opracowanie własne 

Ponadto wśród badanych poproszono o deklarację związaną z zachowaniem podczas 

zakupów i 61,5% zadeklarowało, że raczej nie zwraca niesatysfakcjonujących ich pro-

duktów, niemal 93% stara się oceniać stosunek ceny do jakości podczas zakupów. 60% 

badanych boi się o bezpieczeństwo danych osobowych podczas zakupów w Internecie, 

a 94% z nich deklaruje, że jeśli w sklepie internetowym jest taniej to nie interesują ich 

zakupy stacjonarne. 

Jak widać z przedstawionych danych preferencje zakupowe badanych grup różnią się 

nieznacznie: inne kategorie produktów cieszą się największą popularnością w serwisach 

aukcyjnych za granicą. Wybory dotyczące płatności są podobne do ogółu: według danych 
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Gemius [3, s. 1, 21] ok. 48% Polaków wybiera do płatności BLIK – polską technologię 

bezpiecznych i szybkich płatności. Ponad połowa badanych zaufała również w opłacal-

ność usługi Allegro SMART!, co na pewno jest dużym sukcesem serwisu Allegro.pl. 

Z jednej strony klienci otrzymują wygodę i oszczędności, jednak z drugiej należy 

pamiętać, że oznacza to niższe zyski dla przedsiębiorców, którzy zapewne samodzielnie 

będą pokrywać koszty tych przesyłek oraz mniejszą popularność sklepów internetowych 

na Allegro.pl, które ze względu na koszta nie mogą się zdecydować na zapewnienie 

swoim klientom dostępu do darmowej wysyłki z Allegro. 

5. Podsumowanie 

Bardzo wielu studentów korzysta z serwisów aukcyjnych: zagranicznych i polskich 

do zakupu produktów. Za granicą najczęściej są to ubrania i elektronika, a w Polsce 

(w serwisie Allegro.pl) RTV i AGD. Ceny ubrań w chińskich serwisach są dużo niższe 

niż np. w sieciowych sklepach z odzieżą w Polsce [7, s. 91], natomiast serwis Allegro.pl 

oferuje bardzo wygodne sposoby płatności i gwarancję zwrotu pieniędzy oraz szeroki 

zakres opieki nad użytkownikami serwisu w postaci różnych udogodnień i zabezpieczeń, 

które uprzyjemniają doświadczenie zakupowe w serwisie. Odwołując się do przytoczonej 

na wstępie hipotezy, wyniki badania ukazały, że jest ona prawdziwa. Jak wynika z po-

wyższej analizy danych studenci mają określone preferencje względem nabywanych 

dóbr, chętnie skłaniając się do nabywania konkretnych przedmiotów drogą elektroniczną, 

zaś nowe warunki wygenerowane przez obostrzenia wprowadzane ze wzrostem zakażeń 

jedynie zachęciły do korzystania z zakupów w formie on-line. Studenci nie są największą 

grupą konsumentów w e-commerce, jednak są grupą, do której łatwo dotrzeć, a także 

stanowią specyficzną grupę przekrojową dla społeczeństwa: pochodzą z różnych struktur 

demograficznych, mają bardzo różne podłoże materialne i posiadają pewne specyficzne 

cechy charakteru, które każą im dążyć do zdobycia wyższego wykształcenia, dlatego 

zostali wybrani jako docelowa grupa badawcza dla tej pracy. 

Temat preferencji zakupowych studentów został już poruszony przez Grzywińska-

Rąpcę oraz Grzybowską-Brzezińską [8], gdzie analizowano jedynie dwa czynniki, tzn. 

częstotliwość zakupów w Internecie oraz formy poszukiwania towaru przez studentów 

stacjonarnych i niestacjonarnych, które nie podlegają wielkim różnicom. Artykuł nie 

porusza w ogóle tematyki przedmiotu zakupów. Samuk i Sidorowicz [9] przebadali 

natomiast grupę białostockich studentów, wśród których pojawiły się bardzo podobne 

tendencje zakupowe, co w niniejszym badaniu: 

• 90% respondentów zgodnie zadeklarowało, że częściej wybiera internetowy kanał 

zakupowy niż w maju 2020 roku; 

• badani deklarowali, że częściej niż przed pandemią korzystają z e-commerce, jednak 

nie z obawy przed zakażeniem wirusem, lecz ze względu na wygodę i bardzo 

szybkie dostawy; 

• liczba osób kupujących ubrania i obuwie przez Internet wzrosła, a ankietowani 

wskazali, że kolejnymi najczęściej kupowanymi produktami przez Internet są 

kosmetyki, sprzęt elektroniczny, a także książki, gry i muzyka. 

Warto zauważyć, że studenci nie są najliczniejszą grupą korzystającą z e-commerce 

w Polsce. Jak wynika z raportu Gemius [3, s. 10] osoby w wieku 15-24 lat stanowią 

jedynie 16% ogółu kupujących w Internecie, natomiast najliczniejszą grupą są osoby w 

wieku 35-49 lat. Wynika to z faktu, że osoby w wieku średnim są lepiej sytuowane 
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materialnie. […] Kupujący online to rzadziej osoby najmłodsze, częściej zaś mieszkańcy 

dużych miast, osoby z wyższym wykształceniem oraz oceniające sytuację finansową 

swojego gospodarstwa domowego średnio lub dobrze [3, s. 10]. 

Globalne trendy dotyczące przedmiotów kupowanych przez e-commerce co ciekawe 

różnią się od trendów zaobserwowanych w badanej grupie, ponieważ zagraniczna 

literatura przedmiotu [10, 11] wskazuje, że najczęściej kupowanymi on-line przedmio-

tami był papier toaletowy, rękawice jednorazowe oraz narzędzia do ćwiczeń [10,  

s. 1450], czyli rzeczy niedostępne w sklepach albo pozwalające przetrwać kwarantannę, 

jednak literatura potwierdza, że wzrosło mocno znaczenie sklepów internetowych [11, 

s. 801] w decyzjach zakupowych konsumentów na całym świecie.  
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Preferencje zakupowe studentów w zakresie e-commerce 

Streszczenie 

Celem tego artykułu jest określenie zachowań zakupowych studentów w czasie pandemii COVID-19. 

W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie studentów, 

którzy odpowiedzieli na pytania dotyczące ich aktywności zakupowej w Internecie. Główne założenia i treść 

pracy skupiają się na analizie danych statystycznych i wyciąganiu z nich wniosków dotyczących badanej grupy. 

Z badań wynika, że w zakupach on-line najpopularniejsze kategorie przedmiotów nabywanych tą drogą to 

elektronika, ubrania i sprzęt AGD i RTV. Bardzo popularne są również gry i zabawki, książki oraz kosmetyki. 

Słowa kluczowe: e-commerce, zakupy, Internet 
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Students’ e-commerce shopping preferences 

Abstract 

Aim of this article is a description of market behaviours of students during COVID-19 pandemic. This article 

presents the results of a survey conducted on a group of students, who answered questions regarding their 

shopping activity on the Internet. Main goals and content of this work is to analyze statistical data and to 

draw conclusions about the behavior of the studied group. Research shows that categories of products most 

purchased online are: electronics, RTV and household appliances and clothing. Games, toys, books and 

cosmetics are also very popular. 

Keywords: e-commerce, shopping, Internet 
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Anna Maria Sierecka 

Przydatność internetowych grup wsparcia dla kobiet 

w sytuacji kryzysu związanego z rozwodem 

1. Wprowadzenie  

Od maleńkości każdy człowiek doświadcza okresów stabilności życiowej, jak i róż-

nego rodzaju kryzysów. Dla jednych osób kryzysem jest przejście z jednej szkoły do 

drugiej, zmiana pracy, rozstanie się, dla innych życiowym problemem okaże się niezdanie 

ważnego egzaminu, okresy bez pracy, choroba, strata, narastające nieporozumienia. 

Kryzys powinien być początkiem pewnej zmiany, powinien stawiać przed człowiekiem 

egzystencjalne łamigłówki. Celem ich rozwiązania powinno być pójście naprzód przez 

życie zarówno psychologicznie, relacyjnie, jak i duchowo. Nie zawsze tak się jednak 

staje, ponieważ kryzys potrafi także zmusić człowieka do wyczerpującego utknięcia [1]. 

Rodzina stanowi jedną z podstawowych grup społecznych, a przy tym taką, którą spotykamy 

najpowszechniej i to od najdawniejszych czasów [2]. W dzisiejszych czasach rodzina 

stoi przed wieloma zagrożeniami społecznymi, takimi jak ubóstwo, uzależnienia, libera-

lizacja obyczajów, rozwody, przemoc, zmiany związane ze stylem życia. Rozwody są 

obecnie w Polsce orzekane w co trzecim małżeństwie. Kobiety i mężczyźni w różny 

sposób radzą sobie z rozwodem. W swoim artykule chcę skupić się na kobietach i to im 

poświęcić rozważania związane kryzysem wywołanym przez rozwód. Artykuł oprę na 

przeglądzie dostępnych publikacji i wyników badań. Immanentną cechą rodzin współ-

czesnych jest ich zwiększone zagrożenie dezintegracją i rozpadem [3]. Rosnąca liczba 

rozwodów sprawia, że znikają rodziny wielopokoleniowe. Wyniki badań pokazują, że 

do rozwodów najczęściej dochodzi, gdy małżonkowie mają ok. 38-40 lat, a ich dzieci 

wchodzą w okres dorastania.  

Dla kobiet najtrudniejszym okresem jest czas poprzedzający podjęcie decyzji o zakoń-

czeniu małżeństwa [4]. Kobiety analizują wyzwania, jak i obowiązki życia w samot-

ności. Rozwiedzione kobiety uważają się często za mało atrakcyjne, bezradne, wokół 

siebie dostrzegają pary małżeńskie, a przez inne kobiety oceniane są jako konkurentki. 

Sytuacja rozwodu, często samotne macierzyństwo, a także radzenie sobie z łączeniem 

pracy zawodowej z samotnym prowadzeniem domu sprawia, że z czasem pojawia się 

u kobiet chęć rozwoju osobistego. Kobieta w sytuacji rozwodu zostaje postawiona 

w zaskakująco nowej sytuacji życiowej i musi odnaleźć sposób, by pokonywać życiowe 

wyzwania. 

2. Ogólne pojęcie kryzysu 

W codziennym życiu bardzo często spotykamy się z pojęciem kryzysu. Stał on się 

niejako składową życia codziennego. Pandemia COVID-19 zaostrzyła przebieg kryzysu 

w sferze gospodarczej, obnażyła ludzką bezradność wobec naturalnych zjawisk, ale 

także zmusiła społeczność do redefiniowania swoich podstaw społecznej solidarności. 

Jesteśmy dziś świadkami fundamentalnych przeobrażeń, które m.in. dotyczą roli spo-

łecznej kobiet. Kryzysów nie da się wyeliminować, zawsze towarzyszyły życiu ludzkiemu 

i zapewne nadal będą. Kryzys odnosi się głównie do zagrożeń, systemów politycznych, 
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integralności terytorialnej, stabilności ekonomicznej, życia, zdrowia ludzi oraz środo-

wiska. Związany jest z problemami natury społecznej, religijnej, etnicznej, narodowościowej 

i kulturowej [5].  

Kryzys – to okres załamania, przesilenia i potencjalnego przełomu w funkcjonowaniu 

danego systemu społecznego lub politycznego [6]. Słowo kryzys pochodzi od greckiego 

krino i oznacza punkt zwrotny, przełomowy, moment rozstrzygający, jakościową 

zmianę układu lub w układzie [7]. 

U człowieka, który nie może rozwiązać trudnego problemu, rozpoczyna się kryzys. 

Różne są przyczyny niemożności uporania się z problemem. 

• Problem jest bardzo duży i często wszechogarniający, a przykładem sytuacji, 

w której można go doświadczyć, jest śmierć osoby bliskiej, 

• problem dla każdej osoby oznacza zupełnie coś innego i trzeba go interpretować 

subiektywnie. Ma on szczególne znaczenie w kontekście uprzednich doświadczeń 

oraz nierozwiązanych konfliktów, 

• w okresach szczególnej wrażliwości i podatności u człowieka pojawia się problem, 

przykładem może być czas związany z dorastaniem i czekającymi na młodą osobę 

różnymi celami do spełnienia, 

• problem ujawnia się u osób, u których zablokowane były dotychczas mechanizmy 

zmagania się z trudnościami, ma to miejsce u osób, którym umiera bliski będący 

wcześniej źródłem autentycznego wsparcia, 

• osoby zupełnie nieprzygotowane odczuwają boleśnie problem. Kryzys ma charakter 

przełomowy, zwrotny, a w trakcie jego możemy wiele dowiedzieć się na temat stanu 

zdrowia człowieka. Jaki charakter mają jego związki z otoczeniem. Kryzys pozwala 

także określić dalszy kierunek rozwoju [8]. 

Kryzys to sytuacja powstała w wyniku załamania się stabilnego dotąd procesu 

rozwoju, grożąca utratą inicjatywy i koniecznością godzenia się na przyjmo-

wanie niekorzystnych warunków, wymagająca podjęcia zdecydowanych kroków 

zaradczych [9].  

W socjologicznym ujęciu kryzys to stan kumulacji napięć oraz konfliktów społecz-

nych, których nierozwiązanie na czas powoduje przerwanie dotychczasowego cyklu 

rozwojowego społeczeństwa [10]. 

Zdarzenie krytyczne związane jest z wydarzeniem bądź sytuacją, które stają się 

znaczącym zwrotnym punktem w losach danej osoby. Zwrot, który się wówczas doko-

nuje, nie musi być ukierunkowany na rozpacz, destrukcję czy dezintegracją. Może on 

pozwolić dojrzeć emocjonalnie, zyskać nowy rodzaj kompetencji, a także stworzyć szansę 

rozwoju osobowego, stworzyć perspektywę osiągnięcia szczęścia [11]. W małżeństwach 

dochodzi w czasie ich trwania do wielu kryzysów, odczuwanych przez małżonków 

mocniej lub słabiej. Kryzys małżeński to sytuacja, w której poważne czynniki działają 

destrukcyjnie na dane małżeństwo, sprawiają one również, iż pojawia się nagła oraz silna 

potrzeba zmiany aktualnej sytuacji. Wszystko to daje niepewne rokowania co do 

przyszłości związku [12]. Kryzys w małżeństwie jest bardzo trudną sytuacją, ponieważ 

nie sprzyja ona społecznej integracji czy zaangażowaniu społecznemu i zawodowemu. 

Osoby sobie najbliższe doświadczające kryzysu nie potrafią wyizolować negatywnych 

przeżyć czy doświadczeń od całokształtu relacji. Spada wydajność zawodowa osób 
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pozostających w konflikcie, a co za tym idzie zaczynają się także problemy i w tej sferze 

życia.  

Kryzys w małżeństwie często doprowadza do rozwodu, a to kompletnie przeczy idei 

zakładania rodziny jako trwałego związku kobiety i mężczyzny, który budowany jest 

poprzez wzajemne obdarowywanie się małżonków na poziomie poznawczym, emocjo-

nalnym i behawioralnym.  

3. Rozwód jako sytuacja kryzysowa 

Rozwód jest zjawiskiem wielowymiarowym, jak również wieloaspektowym. Rozwody 

są dziś nazywane największym zagrożeniem współczesnej rodziny [13] oraz dysfunkcją 

systemu rodzinnego [14]. Stawia się je na drugim miejscu w klasyfikacji najtrudniej-

szych życiowych doświadczeń, zaraz po śmierci najbliższej osoby [15]. Nie ma dwóch 

identycznych rozwodów, każda z sytuacji mających miejsce pomiędzy małżonkami jest 

ich wspólnym doświadczeniem, w które wplątani zostają także bliscy, znajomi, rodzina, 

sąsiedzi. Każdemu rozwodowi towarzyszy cierpienie, poczucie straty oraz niepewność 

[16]. Każda z dyscyplin naukowych spostrzega rozwód w zupełnie odmienny sposób. 

Psychologia rozpatruje rozwód jako przeżycie emocjonalne. Niektórzy badacze uważają, 

że rozwód to jedna z najbardziej stresujących zmian w życiu, a wywołany stres może 

dotyczyć sfery społecznej (utrata kontaktów ze współmałżonkiem, dzieckiem, przyja-

ciółmi, poczucie opuszczenia i osamotnienia), sfery psychologicznej (uczucie rozgory-

czenia, zależności, beznadziejności, poczucie mniejszej wartości), sfery behawioralnej 

(zaburzenia organizacji czasu, obniżenie wydajności pracy, utrata stabilności dochodów) 

[17, s. 93]. 

Socjologia rozpatruje rozwód w kategorii rozbicia grupy społecznej, jaką jest 

rodzina. Zjawisko to ma makrospołeczne i mikrospołeczne uwarunkowania oraz konse-

kwencje, które stanowią przedmiot badań socjologii. W zakresie badań socjologów 

znajdują się przemiany społeczno-gospodarcze, przemiany w świadomości społecznej, 

poszukuje się odpowiedzi, jakie czynniki destabilizują rodzinę, bada relacje między 

częstością rozwodów a statusem socjoekonomicznym i postawą opinii publicznej [17, s. 90]. 

Demografia zajmuje się badaniem statystyki kalendarza małżeństw i rozwodów, 

a także tak zwanymi demograficznymi korelatami rozwodów. Przedmiotem badań jest 

wiek zawierania małżeństw, ciąże przedmałżeńskie, urodzenia przedmałżeńskie, płodność 

małżeństwa, a także wpływ tych czynników na stabilność rodzin [17, s. 87]. 

Rozwód jest krytycznym wydarzeniem dla każdego członka rodziny, jest także prze-

łomowym wydarzeniem na linii życia. Ma on charakter procesualny, czyli nie pojawia 

się on nagle i nie jest incydentem. Należy on do sumy wielu sytuacji, doświadczanych 

uczuć, przemyśleń, a często przesuwanych w czasie decyzji. Rozpatrując rozwód z per-

spektywy indywidualnej, jest to zawsze przełom w życiu każdego z małżonków. Nie-

zależnie od tego, kto inicjuje rozwód, jest to traumatyczne doświadczenie i dla kobiety, 

i dla mężczyzny. Dla dzieci rozwodzących się małżonków ten czas jest także bardzo 

trudnym życiowym doświadczeniem. Najważniejszą zmianą jest sytuacja emocjonalna, 

ekonomiczna i społeczna. By poradzić sobie z sytuacją rozwodu trzeba konstruktywnie 

rozwiązać kryzys, przepracować indywidualnie stratę wynikłą z rozwodu, a także odzy-

skać utraconą w wyniku zaistniałego zdarzenia równowagę. Rozwód to proces wielo-

etapowy i przebiega w następujących po sobie fazach: 
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• etap przed rozwodowy – nazywany rozwodem emocjonalnym, w którym małżon-

kowie rozważają jakość swojego związku, 

• rozwód prawny, ekonomiczny, rodzicielski oraz społeczny – w tej fazie podejmo-

wane są działania prawne mające na celu zakończenie małżeństwa, następuje tu 

podział majątku, ustalenie opieki nad posiadanym potomstwem. Rozwód społeczny 

odnosi się do rodziny, przyjaciół, sąsiadów i kolegów, którzy wspierają rozwodzące 

się osoby, 

• etap porozwodowy – w nim następuje tzw. rozwód psychiczny. Jest to bardzo ciężki 

czas ze względu na przeżywany smutek, wrogość, samotność, depresję, a także 

często przerażające nowe zadania i życiowe wyzwania [18, s. 96-97]. 

Uzyskanie rozwodu przez małżonków sprawia, że wchodzą oni w okres nowej rów-

nowagi. Ten etap może trwać latami i zależny jest od wielu różnych czynników, takich 

jak: upływ czasu, wiek i płeć małżonków, ich problemy intrapsychiczne, inicjatywy 

rozwodowej, a także statusu ekonomicznego. Przyjmuje się, że osoba dorosła potrzebuje 

od dwóch do czterech lat na uporanie się z rozwodem [18, s. 99; 19]. 

4. Doświadczenie wsparcia kobiety w sytuacji rozwodu 

Wsparcie definiowane jest jako:  

dostarczenie tego, co jest potrzebne lub czego brakuje, zapewnienie należytego 

stanu lub poprawy stanu. W znaczeniu bardziej specyficznym – zapewnienie 

pocieszenia, uznania, aprobaty, zachęty itp. drugiemu człowiekowi [20].  

Wsparcie zdaniem M. Rębiałkowskiej-Stankiewicz to:  

pomoc udzielana jednostkom i grupom w wielorakich sytuacjach życiowych, 

przybierająca charakter interakcji (jednostronnej, dwustronnej, stałej, zmiennej). 

Kojarzona jest z pomocą w sytuacjach problemowych, trudnych, stresowych czy 

też przełomowych [21].  

S. Kawula nadał dwojakie znaczenie pojęciu wsparcia. W pierwszym ujęciu po-

strzega je jako pomoc dostępną jednostce lub grupie w sytuacjach trudnych, stresowych, 

przełomowych, w których nie poradzą sobie bez wsparcia ze strony innych osób [22]. 

Drugie spojrzenie definiuje wsparcie jako:  

rodzaj interakcji społecznej podjętej przez jedną lub dwie strony w sytuacji 

problemowej, w której dochodzi do wymiany informacji emocjonalnej lub 

instrumentalnej. Wymiana ta może być jednostronna lub dwustronna, może być 

stałe lub zmieniać się [23]. 

Człowiek jest istotą społeczną i otoczony rodziną, znajomymi i przyjaciółmi 

pokonuje wiele sytuacji kryzysowych o wiele łatwiej niż osoba osamotniona, która nie 

może na takie wsparcie liczyć. Osoba odizolowana od rodziny i bliskich koncentruje się 

na różnych formach pokonywania trudności, które niekoniecznie zawsze są dla niej 

dobre. Sytuacje nieznane i problemowe, które pojawiają się w rodzinie, powodują często 

bezradność, zagubienie oraz strach [24]. Zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet rozwód jest 

wyjątkowym kryzysem życiowym, ponieważ wywołuje wiele różnych, często skrajnych 

emocji. Człowiek doznaje skrajnych emocji i uczuć, poczucie straty i gniewu idą w parze 

z nienawiścią i miłością. Ludzie, którzy na początku chcieli być ze sobą na dobre i złe, 
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którzy przypieczętowali swoją miłość ślubem, stają naprzeciw siebie w chwili rozwodu 

i wówczas ujawniają się najbardziej prymitywne i podstawowe namiętności – miłość, 

nienawiść i zazdrość [25].  

W momencie podjęcia decyzji o rozwodzie pojawia się wiele problemów, z którymi 

muszą się zmierzyć rozwodzący, a liczba spraw do rozwiązania przed sądem rośnie 

w zależności od tego czy małżeństwo było bezdzietne czy może posiada potomstwo. 

W przypadku posiadania małoletnich dzieci sąd decyduje o opiece, kontaktach i alimentach.  

5. Materiał i metody 

Celem niniejszego tekstu jest prezentacja odczuwanego przez kobiety kryzysu zwią-

zanego z rozwodem. Materiał pozyskany do badań pochodzi z grup wsparcia prowa-

dzonych na portalu społecznościowym Facebook. Autorka tekstu wniknęła w grupę 

poprzez internetowe zgłoszenie się, chcąc poznać doświadczenie innych kobiet. Proces 

badawczy został skonstruowany na podstawie metodologii badań jakościowych, ponieważ 

koncentrują się one na głębszej analizie danego zjawiska. W badaniach jakościowych 

odpowiedzi, jakie uzyskuje badacz, pochodzą od samych badanych. To wszystko pozwala 

na dotarcie do różnorodnych danych, a także ułatwia spojrzenie na analizowane zagad-

nienie z innej strony, z innej perspektywy. Badania przeprowadzono metodą – studium 

przypadku. W efekcie zebrano materiał badawczy w postaci rozmów, porad i informacji 

wymienianych na portalu Facebook. Autorka wyłoniła z wpisów na grupie internetowej 

utworzonej na portalu rozmowy jedenastu kobiet i ich poruszające, często bardzo ciężkie 

historie związane z rozwodem. Podstawą do rozpoczęcia badań były dwie główne 

informacje dotyczące następujących zjawisk: 

1. liczba osób korzystających z Internetu stale rośnie, 

2. stale zwiększa się ilość rozwodów w Polsce. 

Te dwa zjawiska stanowiły podstawę do podjętych przez autorkę badań. 

Badanie podzielone zostało na kilka etapów. Podczas pierwszego etapu badaczka 

zapisała się do jednej z grup dla kobiet, które służyło wymianie informacji dotyczących 

rozwodu. Na tym etapie zostały zebrane podstawowe informacje o kobietach korzysta-

jących ze wsparcia w formie zdalnej rozmowy prowadzonej na internetowym forum 

grupy. W drugiej części wyodrębniono grupę najbardziej aktywnych uczestniczek. Badane 

wyróżniały się spośród pozostałych grupowiczek największą aktywnością. Dzieliły się 

chętnie z innymi swoimi doświadczeniami. 

W grupie badanych znajdowały się kobiety w następującym wieku: 20-30 lat 

(1 osoba), 31-40 lat (5 osób), 41-50 lat (4 osoby), jedna kobieta w wieku 64 lat. 

Najmłodsza z kobiet w chwili rozwodu miała zaledwie 19 lat (ślub brała w wieku 18 lat), 

najstarsza 59 lat. Staż małżeński najdłużej żyjącej ze sobą pary trwał 24 lata, najkrócej 

rok. Panie nie pisały między sobą o swoim wykształceniu, a prowadząca badania również 

o to nie zapytała. Tematem, który pojawił się na samym początku opisu sytuacji życio-

wej każdej z pań, dotyczył ich indywidualnej sytuacji zawodowej. Dwie panie obecnie 

z przyczyn zdrowotnych nie pracują zawodowo (jedna kobieta choruje na nowotwór 

piersi, jedna kobieta diagnozowana jest w kierunku ciężkiej choroby autoimmunolo-

gicznej). Uczestniczki badania to przede wszystkim mieszkanki małych miast.  

Obecny stan cywilny badanych jest dość zróżnicowany. Sześć kobiet jest samotnych, 

trzy z nich ma partnerów, jedna wyszła za mąż, jednak niedawno pochowała drugiego 
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męża. Wszystkie badane posiadają potomstwo. Jedna kobieta jedno dziecko, osiem 

kobiet dwoje dzieci, jedna kobieta troje dzieci, jedna pięcioro.  

Przed przystąpieniem do badania postawiono pytania: czy obecność kobiet w global-

nej sieci oraz udział w tworzeniu społeczności internetowych przyczynia się do poprawy 

jakości ich życia w trakcie lub po rozwodzie? Czy informacje wymieniane za pomocą 

Internetu pomagają kobietom w sytuacji kryzysu związanego z rozwodem? 

6. Analiza wyników badań własnych 

Wyniki prowadzonych badań wykazały, że u żadnej z kobiet rozwód nie był decyzją 

wspólną. Przeważająca większość (8 kobiet) wniosła jako pierwsza sprawę o rozwód. 

Tylko dla czterech mężczyzn decyzja o rozwodzie była szokiem, w pozostałych przy-

padkach kobiety stwierdziły, że od jakiegoś czasu w ich małżeństwach nie działo się 

najlepiej. Pięć kobiet stwierdziło po latach, że decyzja o rozwodzie była zbyt pochopna. 

Panie pomiędzy sobą wymieniały zdania, że życie po rozwodzie nie jest już takie same, 

często odczuwają długo samotność, zaczynają się w ich życiu problemy zdrowotne. 

Panie wśród pierwszych złych objawów, jakie u siebie zauważyły na pierwszym miejscu 

wymieniają bezsenność i nerwowość. Obserwowały również u siebie problemy z mie-

siączkowaniem, drżenie rąk, bóle w klatce piersiowej, rozdrażnienie, apatię.  

Panie, które swą decyzję przemyślały lub dojrzały do decyzji związanej z rozwodem 

podjętą przez mężczyznę, deklarują w wypowiedziach zadowolenie po uzyskaniu for-

malnego rozwodu. Czas związany z rozwodem sądowym był dla nich bardzo stresują-

cym okresem, a moment uprawomocnienia się wyroku sądowego dla wszystkich respon-

dentek był czasem odczuwania dużej ulgi. Dla wszystkich badanych przeżywany 

rozwód był sytuacją bardzo stresującą, kryzysem w ich dotychczasowym życiu. Między 

sobą wymieniają różne informacje dotyczące ich rozwodowego doświadczenia. 

W opisach podają informacje o: 

• odejściu od męża, który był konfliktowy, kłótliwy, z którym od dłuższego czasu nie 

miały dobrej relacji, 

• podjęciu decyzji o rozwodzie po odkryciu podwójnego życia męża. W tym przy-

padku panowie najczęściej nie kryli się ze swoimi kochankami, po odkryciu przez 

małżonki ich romansów. Respondentki wskazują jednak na diametralną zmianę 

w zachowaniu, jaka zaszła w ich małżonkach, a związana była ze znienawidzeniem 

ich, często także zerwaniem relacji z ich dziećmi, 

• zaburzeniu codziennego życia, uporządkowanego rytmu dnia. Panie wskazują, że 

w czasie przed rozwodem i w trakcie rozwodu miały problemy ze snem, często 

towarzyszyły im zaburzenia nerwicowe, drastycznie traciły wagę. Główną przyczyną 

był strach o to „co dalej ze mną i dziećmi będzie”. Zdecydowana większość kobiet 

najbardziej obawiała się tzw. „jutra”, rozumianego jako życie prowadzone zupełnie 

samodzielnie. 

Kobieta z najdłuższym stażem małżeńskim (24 lata) wskazywała na bardzo dużo 

problemów, przed którymi została postawiona, w okresie, w którym tak naprawdę 

powinna powoli myśleć o spokojnym przejściu na emeryturę i zasłużonym odpoczynku. 

Trudności, z jakimi musiała się zmierzyć, pojawiały się także u innych kobiet, ale 

z uwagi na ich młodszy wiek i łatwiejszą możliwość odnalezienia się w zaistniałej 

sytuacji badane twierdziły, że szybciej radziły sobie z problemami. Badana wskazała, że 
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w chwili, kiedy zdecydowała się na rozwód, poznała prawdziwe oblicze człowieka, 

z którym spędziła połowę swojego życia. Podczas rozwodu musiała zmierzyć się z: 

• odebraniem domu (przez cały okres trwania małżeństwa ani razu nie pomyślała, by 

mąż dopisał ją do swojej własności, a dopiero czas rozwodu uzmysłowił, że tak 

naprawdę nie ma nic swojego), 

• odejściem z domu dorosłych dzieci (w chwili rozwodu dzieci były już pełnoletnie, 

więc bardzo szybko się usamodzielniły; rozwód rodziców przyspieszył w nich 

decyzje związane z pracą zawodową, wynajęciem mieszkania), 

• utrudnianiem kobiecie życia przez rozwodzącego się współmałżonka, poprzez 

liczne wyzwiska i obelgi kierowane w jej stronę, 

• zmniejszeniem się ilości znajomych, którzy podzieli się pomiędzy rozwodzących. 

Kobieta z najkrótszym stażem małżeńskim (jeden rok) opisywała swoją sytuację bez 

większych emocji. Zaszła w ciążę niespodziewanie. Została niejako zmuszona do ślubu 

przez rodziców (bo nie wypada, jak panna z dzieckiem? – tak tłumaczyli decyzję o ślubie 

jej rodzice), dlatego dla niej szybki i wymuszony ślub nie był decyzją wiążącą na całe 

życie. Każdy napotkany w małżeństwie problem kończył się kłótnią i groźbami o szyb-

kim rozwodzie. Pomiędzy młodymi ludźmi płomienne na początku uczucie i bardzo 

szybka inicjacja seksualna wypaliły się równie szybko, kiedy na świat przyszło dziecko, 

a młodzi ludzie zostali postawieni przed obowiązkami dnia codziennego. 

Wśród badanych kobiet panie najczęściej wymieniały także problemy z alkoholizmem 

współmałżonka, częste kłótnie, używanie przemocy fizycznej i werbalnej oraz problemy 

finansowe. Przystępując do rozwodu, nie można ocenić zupełności i trwałości rozkładu 

pożycia bez znajomości przyczyn, które go spowodowały [26]. W. Stojanowska uważa, 

że: skoro rozkład pożycia jest przesłanką rozwodową, to jego przyczyna jest równo-

cześnie przyczyną rozwodu [27]. 

W literaturze przedmiotu przyczyny rozkładu pożycia dzieli się na zawinione i nie-

zawinione. Wśród nich wyróżnia się: 

• niedochowanie wierności małżeńskiej; 

• nadużywanie alkoholu; 

• naganny stosunek do członków rodzin; 

• trudności mieszkaniowe; 

• nieporozumienia na tle finansowym; 

• niezgodność charakterów; 

• niedobór seksualny; 

• dłuższa nieobecność; 

• różnice światopoglądowe; 

• inne [28]. 

Wśród badanych kobiet żadna nie wskazała, że zupełnie obojętnie podeszła do 

rozwodu. Dla wszystkich badanych ta sytuacja była doświadczeniem, które zmieniło ich 

dotychczasowe życie. Niezależnie od długości trwania związku małżeńskiego wszystkie 

panie zmieniły dalsze funkcjonowanie po uzyskaniu formalnego rozwodu. Dla większości 

była to sytuacja bardzo trudna, w której obawiały się wielu często bardzo prozaicznych 

rzeczy (jak na przykład czy zdążę rano sama wyszykować dzieci, jechać do pracy 

i odebrać je o czasie). Kobiety odczuwały pustkę, smutek, rozdrażnienie, częściej cho-

rowały, miały problem z postrzeganiem siebie jako pełnowartościowych kobiet. Kobiety, 
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które odkryły zdradę męża, traciły poczucie swej kobiecości i stawiały przed sobą 

pytanie w czym ona jest lepsza ode mnie? Kobiety tkwiące w małżeństwach z przemocą 

i alkoholizmem w sytuacjach, kiedy małżonek wykazywał próby zmiany, często błagał 

je o wybaczenie czy drugą szansę, zaczynały wątpić w swoją decyzję, aż do chwili, gdy 

znów zaczynał pić bądź je uderzył. Zdecydowana większość kobiet opisywała, że „posta-

wiły się na nogi”, zaczęły w miarę normalnie funkcjonować dla swoich dzieci. W zde-

cydowanej mierze to właśnie posiadanie potomstwa sprawiło, że nie mogły nad swoją 

sytuacją rozpaczać, nie chciały, by dzieci były świadkami ich bólu. Kobiety opisywały, 

że kiedy naszła je „fala bólu” związanego z zaistniałą sytuacją chowały się pod pryszni-

cem lub w wannie i tam płakały, wychodziły z domu pod pretekstem zakupów i dawały 

upust swojemu rozgoryczeniu, płacząc na ulicy lub w miejscach, gdzie nikt ich nie 

widział. Po czasie wyrobiły w sobie mechanizm, w którym płakały w ukryciu, ale nigdy 

już przy swoich dzieciach. U kobiet, w których domach występował u partnera alkoho-

lizm, po opuszczeniu przez niego domu dzieci odczuwały ogromną poprawę jakości 

codziennego życia. Kobiety zaczęły doceniać swój dom bez awantur i zapachu alkoholu.  

Żadna z kobiet nie odczuła po rozwodzie nadmiaru obowiązku. Wszystkie panie 

prowadziły domy, zajmowały się dziećmi i po rozwodzie czyniły to samo. Problemem 

dla kilku z nich było tylko połączenie pracy zawodowej, którą musiały podjąć, by opłacić 

rachunki z wychowywaniem dzieci. Panie chciały być zarówno w domu, jak i pracy jak 

najlepsze. Stawiały przed sobą wysokie wymagania, a toczący się rozwód nie ułatwiał 

im funkcjonowania na co dzień. Od momentu rozwodu musiały brać opiekę nad choru-

jącymi dziećmi, a to ich zdaniem było źle odbierane przez ich pracodawców. Wcześniej, 

żyjąc w małżeństwie, dzieliły się obowiązkami nad potomstwem z małżonkiem, niestety 

po rozwodzie mogły liczyć tylko na siebie. Wszystkie panie nie mogły też liczyć na 

pomoc dziadków, ponieważ wszyscy pracowali także zawodowo.  

Sytuacja kryzysu związanego z rozwodem w ich odczuciu była mobilizująca do pod-

jęcia walki o lepsze jutro i choć wymagało to od większości dużej ilości czasu, żadna 

z pań nie żałowała podjętego trudu. Obecna sytuacja badanych jest w ich odczuciu 

pozytywna. Jedna z pań (wdowa obecnie) opisywała drugiego męża i ich relacje, w które 

weszła bardzo świadomie, nie chcąc popełnić błędów z pierwszego małżeństwa. Kryzys 

związany z rozwodem i bardzo ciężki czas, jaki kobiety miały za sobą w przeszłości, 

pozwolił wszystkim badanym docenić spokój, w jakim obecnie żyją. Wszystkie badane 

po latach prowadzą spokojne i harmonijne życie rodzinne z dziećmi. Respondentki 

jednogłośnie wskazywały, że przy poznawaniu nowego mężczyzny, po otrzymaniu 

formalnego rozwodu, wchodziły w nowe relacje bardzo ostrożnie i zachowawczo. Nowo 

poznany mężczyzna nie stanowi już osoby, dla której warto odwrócić swoje nowo 

zbudowane życie do góry nogami. Każda z pań napisała, że nie warto dla mężczyzny się 

ograniczać i podporządkowywać. Wszystkie panie podkreślały, że kobieta musi być 

przede wszystkim niezależna, wówczas żadne rozstanie nie jest w stanie zburzyć jej 

pewności siebie. Kobiety wskazywały również, że kryzys związany z rozwodem bardzo 

wpłynął na ich sytuację finansową. Początkowo zaburzona sytuacja zaczynała być do 

pokonania w miarę osiągania przez kobietę zawodowej stabilizacji. Kobiety pracowały 

często ponad własne siły, by utrzymać dzieci i dom, ale ich trud się opłacił. Panie niestety 

często nie mogły liczyć na byłych małżonków, którzy uchylali się od obowiązku 

alimentacyjnego.  
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7. Podsumowanie  

Dla kobiet sytuacja kryzysu związanego z rozwodem staje się sytuacją mobilizującą, 

zmieniającą ich biografię. Zebrany materiał badawczy wskazuje, że kobiety potrzebują 

czasu do przepracowania trudnej sytuacji związanej z rozwodem. Ich natura matki-

opiekunki domowego ogniska mimo wielu ciężkich przeżyć sprawia, że szybciej odzyskują 

pewność siebie i stawiają sobie za główny cel odzyskanie równowagi dla własnych dzieci. 

Kobiety bardzo przeżywają rozwód, stanowi on ogromny przełom w życiowej biografii 

i dzięki wsparciu bliskich, a także możliwości opowiadania innym o swojej sytuacji zdej-

mują niejako ciężar ze swoich barków, czują się wysłuchane, wspierane i w najgorszej 

sytuacji życiowej odzyskują utraconą wiarę. Sądzę, że możliwość łatwego dostępu do 

Internetu i grup wsparcia, które zawiązują się na różnych stronach, kobiety łatwiej mogą 

odzyskać życiową stabilizację. Wspierają się, opowiadają o swoich doświadczeniach, 

wymieniają poradami z własnego życia. Każdemu człowiekowi w trudnej sytuacji 

życiowej, a rozwód jest uznawany za jedną z najcięższych, należy się pomoc. Najbliższa 

rodzina (rodzice i rodzeństwo) często są gotowi wspierać kobiety w sytuacji rozwodu, 

ale współczesna technologia pozwala im także opowiadać o swoich doświadczeniach 

osobom, które nie są z nimi związane emocjonalnie. Otrzymują one wówczas wsparcie 

i obiektywne spojrzenie na sytuację każdej z pań. I choć fora i grupy wsparcia należą do 

mniej profesjonalnych technik wsparcia odgrywają duże znaczenie we wspieraniu się 

wzajemnym kobiet znajdujących się w sytuacji kryzysu związanego z rozwodem. Uzyskane 

wyniki jednoznacznie pokazały, że kobiety chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami 

na grupie. Internet pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy kobietami w różnym 

wieku, z różnym doświadczeniem życiowym. Panie szukające porady mogły liczyć na 

wpisy innych forumowiczek. Bez względu na wiek, włączając się w taką społeczność, 

można będąc w domu, o dowolnej porze uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania 

i problemy. Internetowe grupy wsparcia dla kobiet w sytuacji kryzysu związanego 

z rozwodem są cennym źródłem wzajemnej wymiany informacji. 
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Przydatność internetowych grup wsparcia dla kobiet w sytuacji kryzysu 

związanego z rozwodem 

Streszczenie 

Rozwód jest w życiu człowieka jedną z najcięższych sytuacji życiowych. Artykuł poświęcony jest kobietom 

i ich postrzeganiem kryzysu, jaki doświadczają w tej sytuacji. Kobiety oprócz najbliższej rodziny mogą 

doświadczyć wsparcia na różnych portalach internetowych i grupach związanych z rozwodem. Internet stał 

się bardzo dobrym miejscem wymiany doświadczeń dla kobiet w różnym wieku, z różnymi życiowymi 

doświadczeniami, które w sieci odnajdują osoby sobie bliskie, doświadczające podobnych sytuacji. 

Słowa kluczowe: rozwód, kryzys, sytuacja kryzysowa, wsparcie, grupy wsparcia 

The usefulness of online support groups for women in divorce crisis 

Abstract  

Divorce is one of the most difficult life situations in a person's life. The article is devoted to women and their 

perception of the crisis they experience in this situation. Women, apart from their immediate family, can 

experience support on various websites and groups related to divorce. The Internet has become a very good 

place to exchange experiences for women of all ages, with different life experiences, which are found online 

by people who are close to each other, because they experience similar situations.  

Keywords: divorce, crisis, crisis situation, support, support groups 
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Karolina Karcz1 

Kryminalistyczne aspekty zwalczania cyberterroryzmu 

1. Wprowadzenie 

Internet rozwija się w sposób dynamiczny. Niewątpliwie jest on rodzajem przestrzeni 

publicznej i wywiera wpływ na aktualny kształt społeczeństwa. Cyberprzestrzeń jest 

miejscem, do którego przeniosła się znaczna część życia – zarówno spraw prywatnych, 

jak i tych o charakterze zawodowym, biznesowym czy politycznym. Zjawisko to nasilone 

było zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa2, gdy ludzie na całym świecie niemalże 

natychmiast byli zmuszeni przenieść się do wirtualnej rzeczywistości. Mimo wielu zalet, 

Internet niestety jest również wykorzystywany jako pole walki. Wszelkie światowe 

konflikty w okamgnieniu przenoszą się do sieci. 

Dla współczesnego społeczeństwa największe znaczenie ma informacja i to właśnie 

ona odgrywa główną rolę podczas wojny prowadzonej w cyberprzestrzeni. Częścią wojny 

informacyjnej jest tzw. wojna cybernetyczna, w której atak skierowany jest przeciwko 

systemom informatycznym przeciwnika. John Arquilla i David Ronfeldt dokonali 

rozróżnienia na netwar (wojnę prowadzoną na poziomie społecznym, której celem jest 

wpływ na postrzeganie rzeczywistości przez społeczeństwo), uważaną za współczesną 

odmianę wojny propagandowej oraz cyberwar (czyli działania nakierowane na uszko-

dzenie lub całkowite zniszczenie systemów informatycznych przeciwnika). Głównym 

narzędziem w wojnie cybernetycznej jest atak cyfrowy. Może on być dokonany z do-

wolnego miejsca na ziemi, ze względu na to, że ani geografia, ani geopolityka nie mają 

istotnego znaczenia z perspektywy cyberprzestrzeni, co znacznie ułatwia jego przepro-

wadzenie [1]. 

2. Cyberterroryzm – charakterystyka zjawiska 

2.1. Definicja 

Termin „cyberterroryzm” odnosi się do dwóch elementów, a mianowicie cyberprze-

strzeni oraz terroryzmu. Cyberprzestrzeń należy rozumieć jako: cyfrową przestrzeń prze-

twarzania i wymiany informacji przetworzonej przez systemy i sieci teleinformatyczne, 

a także powiązania istniejące między nimi oraz relacje z użytkownikami [2]. Z kolei 

definicja terroryzmu, przyjęta w Rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/1269 (1999 

rok)3, określa zjawisko to jako praktyki nieusprawiedliwione, niezależnie od tego, kiedy 

i przeciwko komu zostały popełnione, zwłaszcza te, które zagrażają międzynarodowemu 

pokojowi i bezpieczeństwu [3]. 

 
1 karolinakarcz02@gmail.com, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 
2 Pandemia COVID-19 została wywołana przez nowego koronawirusa o nazwie SARS-CoV-2. WHO (ang. 

World Health Organisation – Światowa Organizacja Zdrowia) po raz pierwszy dowiedziała się o tym nowym 

wirusie 31 grudnia 2019 roku, po doniesieniu o zbiorze przypadków „wirusowego zapalenia płuc” w Wuhan 

w Chińskiej Republice Ludowej. Choroba ta została uznana przez WHO za pandemię 11 marca 2020 roku.  
3 Jest wiele definicji terroryzmu, jednak ta przyjęta we wspomnianej Rezolucji Organizacji Narodów Zjedno-

czonych wydaje się być najszerzej akceptowalną w społeczności międzynarodowej, ze względu na powszech-

ność i międzynarodowy wymiar aktów prawnych ONZ. 
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Powstanie pojęcia cyberterroryzmu datuje się na lata 80. XX wieku, kiedy to 

pracownik Institute for Security and Intelligence z Kalifornii – Barry Collin użył go dla 

określenia połączenia cyberprzestrzeni i terroryzmu; zdefiniował go jako świadome 

wykorzystanie systemu informacyjnego, sieci komputerowej lub jej części składowych 

w celu wsparcia lub ułatwienia terrorystycznej akcji [4]. 

Cyberterroryzm zakłada wykorzystanie nowych technologii komputerowych i tele-

informatycznych. W literaturze często podejmowana jest próba zdefiniowania tego 

zjawiska, jednak ze względu na jego dynamiczny charakter, kompletne i jednoznaczne 

zdefiniowanie cyberterroryzmu wydaje się niemożliwe. Jak słusznie zauważa J. Wrona, 

nie ma jednej definicji cyberterroryzmu, która byłaby przyjęta powszechnie. W literaturze 

przedmiotu bardzo często stosuje się zamiennie takie pojęcia, jak np. „cyberwojna”, 

„cyberataki”, czy „zagrożenia w cyberprzestrzeni” [5]. 

D. Jagiełło proponuje definicję pochodzącą z „Encyklopedii Internetu i nowych tech-

nologii”. Opisuje ona cyberterroryzm jako: przestępstwa komputerowe, których celem 

jest destrukcja infrastruktury państwowej lub poważne zagrożenie dla społeczeństwa [6]. 

Według M.M. Pollitta:  

cyberterroryzm to przemyślany, politycznie umotywowany atak, skierowany na 

informacje, systemy komputerowe, programy komputerowe i bazy danych, 

prowadzący do zniszczenia celów niewojskowych, przeprowadzony przez grupy 

obce narodowościowo lub przez tajnych agentów [7].  

T. Szubrycht zaproponował podział definicji zjawiska cyberterroryzmu na trzy grupy 

semantyczne, w zależności od sposobu definiowania. Wyróżnia on: 1) pojęcia prezento-

wane w mediach; 2) definicje obowiązujące w gronie specjalistów; 3) definicje stworzone 

na użytek innych dziedzin działalności człowieka w dziedzinie informatyki [8].  

Jak pokazują wyżej wymienione przykłady, w literaturze cyberterroryzm jest definio-

wany na różne sposoby, natomiast większość z nich ma ze sobą pewne elementy 

wspólne. Są nimi:  

• wykorzystanie nowych technologii do przeprowadzenia ataku lub nakierowanie 

ataku na systemy informatyczne, komputery, bazy danych itp.; 

• działania sprawcy/sprawców motywowane są politycznie; 

• bardzo poważne skutki i zniszczenia, jakie niesie za sobą atak. 

Definicja przyjęta przez autorkę na potrzeby niniejszego opracowania opiera się na 

wyżej wypunktowanych elementach. 

2.2. Obszary działań i motywacja cyberterrorystów 

Cyberterroryzm niewątpliwie stanowi jedno z największych zagrożeń XXI wieku. 

Omawiając to zjawisko, nie należy jednak pomijać cyberprzestępstw, które również można 

zakwalifikować do cyberterroryzmu, mając jednak na uwadze, iż mają one mniejszą 

skalę, a przez to także mniejszą szkodliwość społeczną. Czyny określane mianem cyber-

przestępstw, polegają na wykorzystywaniu sieci telekomunikacyjnych w celu naruszania 

dowolnie wybranego dobra prawnego chronionego przepisami prawa karnego. Nadrzęd-

nymi cechami cyberprzestępczości są: działanie w specyficznym środowisku genetycznie 

związanym z technologią komputerową oraz wykorzystywanie tego środowiska do 

popełniania przestępstw pospolitych. Zgodnie z podziałem proponowanym przez 

M. Siwickiego, cyberprzestępstwa można podzielić na: 
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• przestępstwa kierowane przeciwko bezpieczeństwu przetwarzanej informacji; 

• przestępstwa związane z treścią informacji; 

• pozostałe przestępstwa instrumentalnego wykorzystania elektronicznych sieci i syste-

mów informatycznych do naruszania dóbr prawnych [2]. 

Obszar działania cyberterrorystów jest bardzo rozległy i nieustannie powiększa swój 

zasięg. To sprawia, że trudno jest określić go w sposób jednoznaczny. Ze względu na 

rodzaj atakowanego celu, można wyróżnić:  

1. informatyczne systemy wojskowe, które przechowują m.in. informacje dotyczące 

planowanych ruchów, rozmieszczenia wojsk oraz broni, systemów łączności lub 

prowadzonych badań nad nowymi rodzajami uzbrojenia;  

2. informatyczne systemy państwowej infrastruktury krytycznej (czyli np. systemy 

bankowo-finansowe, energetyczne, wodne, telekomunikacyjne czy transportowe); 

3. informatyczne systemy przedsiębiorstw, w których gromadzone są strategiczne dla 

firm informacje [9]. 

Hipotetyczny atak terrorystyczny dokonany w cyberprzestrzeni może obejmować 

systemy informacyjne i sprzęt komputerowy (ang. hardware) lub oprogramowanie (ang. 

software). Cyberterroryści kierują się różnymi pobudkami, przeprowadzając ataki. Do 

podstawowych motywów ich działania można zaliczyć: niskie koszty przeprowadzenia 

ataku, możliwość działania ponad wyznaczonymi granicami państw, stopień przewidywal-

ności zagrożeń płynących z ataków, możliwość dokonywania nagłych i nieprzewidy-

walnych akcji bez konieczności wcześniejszego planowania i przygotowania, niskie 

ryzyko wykrycia i zlokalizowania cyberataków, gwarancja anonimowości, możliwość 

obrania dowolnej strategii, większy efekt propagandowy oraz oddziaływanie na opinię 

publiczną [9, 10].  

Przeprowadzenie cyberataku wymaga również mniejszego nakładu pracy ze strony 

napastnika, niż w przypadku klasycznego ataku terrorystycznego. Cyberterrorysta nie 

naraża bezpośrednio swojego życia, nie musi mieć również bardzo zaawansowanych 

umiejętności informatycznych. Jedyne, czego potrzebuje, to sprzęt komputerowy, dostęp 

do Internetu, a także pewne umiejętności techniczne. Wiedza ta jednak nie musi być 

specjalistyczna, ponieważ, jak zauważa J. Bieniek, studenci uczelni w Europie i Ame-

ryce już po skończeniu studiów dysponują wiedzą, którą mogliby wykorzystać właśnie 

do przeprowadzenia takiego ataku [10].  

3. Przykłady ataków cyberterrorystycznych w Europie 

Ze względu na postęp technologiczny, działania sprawców cyberataków mogą mieć 

różny charakter i zakres, a co za tym idzie – różne skutki. Do jednych z najbardziej po-

ważnych ataków o podłożu cyberterrorystycznym na kontynencie euroazjatyckim można 

zaliczyć np.: atak Rosji na Estonię (2007 rok), konflikt gruzińsko-rosyjski (2008 rok), 

blackout w zachodniej Ukrainie (2017 rok), a także toczący się w 2022 roku konflikt 

rosyjsko-ukraiński [11]. 

3.1. Atak Rosji na Estonię 

Dostęp do sieci został uznany przez estoński parlament za jedno z podstawowych praw 

człowieka. Państwo to posiada jedną z najbardziej rozwiniętych sieci teleinformatycz-

nych w Europie – dzięki czemu możliwe jest m.in. składanie deklaracji finansowych czy 

głosowanie w wyborach za pośrednictwem Internetu. Mimo wielu pozytywnych aspektów, 
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jakie pociąga za sobą takie rozwiązanie, może ono powodować również poważne zagro-

żenia.  

W 2007 roku doszło do konfliktu pomiędzy Estonią a Rosją. Przyczyną było prze-

niesienie pomnika Brązowego Żołnierza, który dla strony rosyjskiej był symbolem 

upamiętniającym sowieckich żołnierzy, którzy polegli podczas „wyzwalania Tallina 

z rąk nazistów”. Dla Estończyków natomiast był on postrzegany jako symbol okupacji 

państwa. Decyzja o przeniesieniu pomnika ze śródmieścia Tallina na cmentarz wojskowy 

znajdujący się pod miastem doprowadziła do zamieszek i demonstracji wywoływanych 

przez nacjonalistyczne środowiska mniejszości rosyjskiej. Równocześnie z protestami 

ulicznymi, trwającymi od 27 kwietnia, walki toczyły się także w sieci. Rosyjskie cyber-

ataki wymierzone były niemal w każdy sektor bezpieczeństwa państwa, a nawet oświaty.  

Apogeum konfliktu nastąpiło 9 maja, podczas obchodzonego w Rosji Dnia Zwycięstwa, 

kiedy to ruch na estońskich stronach internetowych wzrósł niemal dwudziestokrotnie. 

Celem ataków stał się również sektor prywatny. Wskutek cyberataków dwa największe 

banki tj. Hansapank oraz SEB Ühispank, musiały wstrzymać zagraniczne transakcje, 

a także zawiesić usługi online. Ofiarą ataku padła też strona największego dziennika – 

„Postimees”. Ta cyberwojna trwała 3 tygodnie. Pokazała ona jak bezradne wobec 

zmasowanych ataków cyberterrorystycznych może stać się państwo, zwłaszcza tak małe 

jak Estonia [12]. 

3.2. Konflikt gruzińsko-rosyjski 

Gruzja jest kolejnym po Estonii krajem, który w znacznym stopniu doświadczył skut-

ków otwartej cyberwojny. Gruzińska infrastruktura IT została zaatakowana w podobnym 

czasie, gdy wojska rosyjskie zbliżyły się na kilkadziesiąt kilometrów do Tbilisi w 2008 

roku, w związku z toczącym się wówczas sporem o separatystyczną enklawę Osetii 

Południowej. 

Pierwsze sygnały dotyczące cyberagresji pojawiły się w sierpniu. Wówczas Gruzini 

zablokowali dostęp do osetyńskich portali informacyjnych oraz radia rządowego. Na 

skutek ataku tamtejsze media zaczęły nadawać informacje podawane przez gruzińską 

stację Alania TV.  

Strona rosyjska nie pozostała bierna wobec tych działań, dokonując współmiernego 

ataku. Celem były witryny internetowe gruzińskich polityków i przedstawicieli władz. 

Przeprowadzone zostały ataki typu DDoS4, przez które dostęp do serwerów naukowych 

oraz portali informacyjnych został zablokowany. To z kolei uniemożliwiło przekazywanie 

gruzińskiego stanowiska na temat toczącego się konfliktu na arenie międzynarodowej. 

Nie było również możliwości przekazywania informacji wewnątrz kraju, co było szkodliwe 

dla obywateli Gruzji, ponieważ nie mogli oni na bieżąco dowiadywać się o zaistniałych 

zdarzeniach ani weryfikować otrzymywanych informacji, co z kolei przyczyniło się do 

rozwoju działalności propagandowej. Organy rządowe były zmuszone wprowadzić 

w życie pewne rozwiązania tymczasowe. Jednym z nich było skorzystanie przez gruziński 

rząd z serwerów umiejscowionych w innych krajach [12]. 

  

 
4 DDoS (ang. Distributed Denial of Service – rozproszona odmowa usługi) – atak na system komputerowy lub 

usługę sieciową mający na celu uniemożliwienie działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, 

przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów. 
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3.3. Blackout w zachodniej Ukrainie 

Jednym z najpoważniejszych cyberataków przeprowadzonych w roku 2017 był atak 

z użyciem złośliwego oprogramowania NotPetya, które zaatakowało całą infrastrukturę 

krytyczną państwa, przede wszystkim instytucje rządowe, bankomaty czy firmy prywatne.  

Pierwsze informacje na temat zainfekowanych urządzeń pojawiły się 27 kwietnia 

2017 roku i pochodziły od ukraińskiej spółki energetycznej Kyivenergo oraz duńskiej 

spółki Maersk (zajmującej się przewozem towarów).  

Nazwa NotPetya pochodzi poniekąd od innego złośliwego oprogramowania – Petya, 

który początkowo błędnie zakwalifikowano. Okazało się jednak, że między tymi 

oprogramowaniami zachodzą znaczne różnice, wśród których najważniejszą był ściśle 

destrukcyjny charakter NotPetya, ponieważ jego celem było wyniszczenie danych. 

Zdaniem badaczy z firmy ESET (zajmującej się walką ze złośliwym oprogramowaniem 

i tworzeniem oprogramowania antywirusowego), krajem najbardziej poszkodowanym 

na skutek tego cyberataku była Ukraina – atak dotknął 300 firm, 22 banki i 4 szpitale, 

a także lotniska i instytucje rządowe. 

W toku przeprowadzonych następnie poszerzonych analiz okazało się, że źródłem 

tego incydentu było przedsiębiorstwo Linkos Group (z Ukrainy), odpowiedzialne za 

stworzenie oraz aktualizację oprogramowania do rozliczeń księgowych M.E.Doc. Zło-

śliwe oprogramowanie zostało rozpowszechnione wraz z aktualizacjami tego programu, 

dostępnymi od kwietnia do czerwca. Zdaniem badaczy firmy ESET istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że serwery firmy Linkos zostały przejęte przez hakerów, którzy 

sprawowali nad nimi kontrolę co najmniej od kwietnia. 

Straty finansowe poniesione przez ofiary zarówno w Ukrainie, jak i na całym świecie, 

liczone były w miliardach dolarów. Na wysokość poniesionych kosztów istotny wpływ 

miał fakt, że pliki zostały zaszyfrowane, w związku z czym użytkownicy zmuszeni byli 

albo wymienić znaczną ilość sprzętu, albo ponownie zainstalować lub skonfigurować 

własne serwery czy komputery [13]. 

3.4. Konflikt rosyjsko-ukraiński 

Informacja dotycząca zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę obiegła świat 24 lutego 2022 

roku. Jednak w cyberprzestrzeni wojna między tymi państwami toczyła się już od pew-

nego czasu. Wspomniany atak militarny poprzedziła napaść cybernetyczna, która miała 

na celu sparaliżowanie systemu finansowego Ukrainy, a także zablokowanie instytucji 

rządowych. Niepokojące sygnały zostały dostrzeżone w siedzibie Microsoft w Seattle, 

a następnie przez firmę ESET. Dzięki wczesnemu zaalarmowaniu, udało się zapobiec 

atakom. W przeciwnym razie systemy informatyczne Ukrainy zostałyby zainfekowane 

wirusami typu wiper5, które niszczą całe systemy wraz z zapisanymi na nich danymi. 

Amerykańskie służby potwierdziły, że za tym atakiem stał rosyjski wywiad wojskowy 

GRU (ros. Gławnoje Razwiedywatielnoje Uprawlenije) [14]. 

Odpowiedzią ze strony Ukrainy było utworzenie cyberarmii, składającej się z ukra-

ińskich firm technologicznych oraz wielu cyberspecjalistów z całego świata. O tym 

 
5 Wiper to rodzaj złośliwego oprogramowania, które służy do atakowania dysków i wymazywania zapisanych 

na nich danych. 
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fakcie poinformował na Twitterze Wicepremier Ukrainy i Minister Transformacji Cyfro-

wej – Mykhailo Fedorov6. 

W odpowiedzi na rosyjskie ataki, wojnę w Internecie przeciwko Rosji wypowie-

działa także grupa hakerska Anonymous. Podejmowane przez nich działania polegały 

m.in. na atakach na serwery informacyjne państwowych programów telewizyjnych czy 

serwery bankowe, w celu doprowadzenia do ich dezorganizacji. Podejmowano także 

próby przechwycenia tajnych danych, jednakże nie zostało oficjalnie potwierdzone, czy 

do przechwycenia takich danych doszło. Grupa Anonymous przekazała, że hakerom 

udało się włamać do systemu rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos i zerwać połączenia 

z satelitami szpiegowskimi. Doniesieniom tym zaprzeczyły jednak służby rosyjskie [14]. 

W dobie toczącej się wojny informacyjnej, do podobnego rodzaju informacji należy 

podchodzić bardzo ostrożnie. Zgodnie z komunikatami podawanymi przez Instytut 

Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, w pierwszych dniach wojny nastąpił 

dynamiczny wzrost zagrożeń dezinformacyjnych związanych z tematyką wydarzeń 

rosyjsko-ukraińskich w polskiej przestrzeni internetowej. W badanym okresie (tj. 21-22 

lutego 2022 roku) odnotowano 4500 wzmianek mających charakter prorosyjski lub 

popierających działania Rosji wobec Ukrainy. Głównym celem rozpowszechnianych 

komunikatów było wzniecenie poczucia braku zaufania do działań podejmowanych 

przez administrację rządową i organizacje międzynarodowe, a także podsycanie poczucia 

zagrożenia płynącego ze strony obywateli Ukrainy w Polsce. Masowe ataki dezinforma-

cyjne odbywały się zwłaszcza w najbardziej popularnych mediach społecznościowych, 

takich jak Facebook czy Twitter [15]. 

4. Metodyka ujawniania i zwalczania cyberataków 

Ściganie ataków cyberterrorystych jest bardzo utrudnione, ze względu na ich ponad-

narodowy charakter i inne specyficzne cechy. W walce z tym zagrożeniem konieczne 

jest nie tylko wykorzystywanie przepisów prawnokarnych, ale przede wszystkim 

udoskonalanie zabezpieczeń programów komputerowych i systemów informatycznych, 

aby w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko dostępu do nich przez nieuprawnione 

osoby. 

Informacje o zaistniałym zdarzeniu sieciowym najczęściej wykrywane są przez 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych (lub osoby zajmujące odpowiednie stanowiska 

w takich firmach) bądź komórki Policji odpowiedzialne za zwalczanie przestępczości 

gospodarczej. Skuteczność działań podejmowanych przez odpowiednie służby uzależ-

niona jest m.in. od czasu, w jakim zostaną poinformowane o zaistniałym zdarzeniu. 

Wskazane jest wówczas współdziałanie administratora sieci.  

Po uzyskaniu wiadomości o przestępstwie przeprowadza się czynności sprawdza-

jące, w celu weryfikacji czy zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania przygoto-

wawczego w formie śledztwa albo dochodzenia. Wystarczy uzasadnione podejrzenie 

popełnienia przestępstwa, wywnioskowane z treści złożonego zawiadomienia, które 

powinno być poparte materiałem dowodowym, uprawdopodabniającym w dostatecznym 

stopniu popełnienie czynu zabronionego. 

Ustalenie miejsca zdarzenia w przypadku przestępstw komputerowych może być 

trudne do sprecyzowania. Zgodnie z tym, co pisze M. Białkowski, miejscem zdarzenia 

 
6 Wpis dostępny jest pod adresem: https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1529792057442717696?s=20 

&t=cuV7gcL2436i73LVKjkYMg [data dostępu: 18.06.2022]. 
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może być zarówno pomieszczenie, w którym znajduje się sprzęt komputerowy, jak i sam 

sprzęt komputerowy, a także sieć komputerowa. W miejscu zdarzenia przeprowadza się 

oględziny. Należy to zrobić w taki sposób, aby pozostawione ślady nie uległy znisz-

czeniu. Celem oględzin jest: zbadanie miejsca zdarzenia, ujawnienie i zabezpieczenie 

różnorakich nośników informacji, ustalenie charakteru zdarzenia, jego okoliczności oraz 

przebiegu. 

Kolejnym etapem jest przeszukanie i zabezpieczenie dowodów. Ważne, aby przeszu-

kanie było przeprowadzone w możliwie jak najkrótszym czasie. Pozwoli to na przejęcie 

pełnej kontroli nad zabezpieczonym sprzętem, a także uniemożliwi dostęp podejrzanym 

użytkownikom do systemu komputerowego, dzięki czemu ograniczy się ryzyko znisz-

czenia danych mogących stanowić dowód w postępowaniu. 

Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w przypadku cyberprzestępstw ma 

powołanie biegłych. Konieczność wyjaśnienia poszczególnych kwestii w toczącym się 

postępowaniu niejednokrotnie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu kilku dziedzin – 

najczęściej kryminalistyki, informatyki oraz finansów. W pierwszej kolejności, jeszcze 

przed przystąpieniem do badań, biegły informatyk wraz z technikiem kryminalistyki, 

powinni odtworzyć warunki, w jakich pracował zajęty w miejscu zdarzenia sprzęt 

komputerowy. W tym celu należy złożyć zabezpieczony sprzęt – tak, żeby nie uległ on 

uszkodzeniu lub zniszczeniu w trakcie prowadzonych prac badawczych. Badania prze-

prowadza się pod kątem ustalenia techniki działania sprawcy. Pozwalają one również na 

ustalenie kręgu poszkodowanych oraz sposobu działania sprawcy. Niestety pomimo 

relatywnie wysokich szkód powodowanych przez cyberataki, ofiary rzadko zgłaszają 

popełniane wobec nich cyberprzestępstwa. Powodem takiego zachowania może być 

chęć uniknięcia niepożądanego rozgłosu i obawa przed utratą zaufania społecznego. Jest 

to jeden z czynników utrudniających wykrywanie i zwalczanie cyberprzestępstw. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, niezbędnych z punktu widzenia prowa-

dzonego postępowania, można przesłuchać świadków. Istota przesłuchania świadka 

polega na przyjęciu przez organ procesowy oświadczenia dowodowego od odpowiedniej 

osoby. Przesłuchanie świadków jest instytucją przewidzianą w przepisach kodeksu 

postępowania karnego, jednak ze względu na specyfikę cyberterroryzmu, ustalenie 

świadków przestępstwa może być trudne. 

Ważnym elementem postępowania jest przesłuchanie podejrzanego. Ma ono na celu 

uzyskanie przez organ prowadzący przesłuchanie możliwie jak najpełniejszej informacji 

o zdarzeniu, z którym podejrzany jest związany – tj. o przebiegu, okolicznościach 

i skutkach zdarzenia, roli, jaką podejrzany odgrywał, jego motywacji, czy użytych przez 

niego narzędziach. 

Po zamknięciu postępowania przygotowawczego sporządza się akt oskarżenia. Akt 

oskarżenia w sprawach o przestępstwa z zakresu technologii teleinformatycznych musi 

odpowiadać wymaganiom zawartym w przepisach kodeksu postępowania karnego. 

Sporządzenie aktu oskarżenia w odpowiedniej formie przez uprawnionego oskarżyciela 

lub przez inny uprawniony organ oraz wniesienie go do sądu pierwszej instancji, powo-

duje wszczęcie postępowania sądowego [16]. 

  



 

Karolina Karcz 
 

182 

 

5. Cyberbezpieczeństwo w Polsce  

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa, integralności państwowych systemów 

informatycznych oraz istotnych danych są niewątpliwie cyberataki o podłożu terrory-

stycznym, ale nie tylko. Wiele osób lub instytucji na co dzień zmaga się ze „zwykłymi” 

atakami cybernetycznymi, które również mogą nieść za sobą poważne skutki. Mogą być 

kierowane z różnych miejsc na świecie, w tym także z Polski, a celem mogą stać się 

zarówno instytucje państwowe, jak i osoby prywatne. 

Monitorowaniem zagrożeń cyberbezpieczeństwa i incydentów na poziomie krajowym 

zajmuje się m.in. zespół CERT Polska, działający w strukturach Państwowego Instytutu 

Badawczego NASK. W ramach swojej działalności, zespół CERT zajmuje się obsługą 

incydentów bezpieczeństwa oraz współpracą z podobnymi jednostkami na całym świecie. 

Corocznie na stronie internetowej www.cert.pl publikowane są raporty z działalności, 

w których przedstawia się wszelkie zagrożenia i trendy, jakie panowały w Internecie 

w danym roku.  

Według raportu na rok 2021, najczęściej występującym incydentem w Polsce było 

ransomware, czyli złośliwe oprogramowanie szyfrujące dane, wykorzystywane w celu 

wymuszenia okupu w zamian za odzyskanie tych danych. Zarejestrowano sto dwa-

dzieścia cztery incydenty związane z tym zagrożeniem (dla porównania, w roku 2020 

zarejestrowano sto dziesięć incydentów). Sektory dotknięte w największym zakresie 

incydentami to: infrastruktura cyfrowa i osoby fizyczne (po dwadzieścia siedem incy-

dentów) oraz administracja publiczna (osiemnaście przypadków). W związku z atakami 

ransomware zaobserwowano trendy, takie jak: wielokrotne wymuszenia, wzrost pono-

szonych szkód, czy intensyfikację działań podejmowanych przez organy ścigania. 

Kolejnym często występującym incydentem były kampanie phishingowe7 i ich 

ewolucja w stosunku do lat poprzednich. Odnotowane w 2021 roku ataki phishingowe 

polegały m.in. na: przejmowaniu dostępu do kont na portalu facebook.com, tworzeniu 

fałszywych bramek płatności, czy wyłudzaniu pieniędzy od sprzedawców na różnych 

portalach z ogłoszeniami. 

Innym niepokojącym zjawiskiem opisanym w raporcie były wycieki danych. Wyciek 

danych nie zawsze następuje na skutek działalności cyberprzestępców. Zdarza się, że 

dane wyciekają też w efekcie niezamierzonych działań podejmowanych przez osoby 

przetwarzające dane – np. korzystanie z funkcji „Do Wiadomości” (DW, ang. CC), 

podczas wysyłania wiadomości e-mail do wielu osób (w takiej sytuacji każdy z adre-

satów ma dostęp do adresów pozostałych odbiorów wiadomości). Wyciekiem mogą być 

również przypadki zgubienia lub kradzieży niezaszyfrowanego nośnika danych, ale 

także zgubienia, kradzieży czy utylizacji niezniszczonych dokumentów zawierających 

dane. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych niewątpliwie jest działanie cyberprze-

stępców w tym zakresie, polegające na wykradaniu danych, a następnie wykorzysty-

waniu ich do popełnienia kolejnych przestępstw. 

W dalszej części raportu wymienione są także inne incydenty, takie jak: atak na Profil 

Zaufany (w lipcu 2021 roku), fałszywe alarmy bombowe i groźby kierowane do różnych 

instytucji i osób publicznych, podszywanie się pod znane osoby publiczne i inne [18]. 

 
7 Phishing – metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu 

wyłudzenia poufnych informacji, zainfekowania komputera szkodliwym oprogramowaniem lub nakłonienia 

danej osoby do podjęcia określonych działań. 
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6. Podsumowanie 

Zjawisko cyberterroryzmu nieustannie ewoluuje. Cyberterroryści, przeprowadzając 

ataki, kierują się różnymi pobudkami. Motywy ich działania najczęściej jednak mają 

charakter polityczny. Trudno jednoznacznie określić charakter, zakres, a także skutki 

działań sprawców cyberataków ze względu na postęp technologiczny umożliwiający im 

podejmowanie coraz różniejszych przedsięwzięć. Bardzo dobrze obrazują to przykłady 

ataków cyberterrorystycznych, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich piętnastu lat. Tego 

typu ataki stanowią zagrożenie zarówno dla infrastruktury krytycznej państw, systemów 

wojskowych, czy systemów należących do przedsiębiorców. Ofiarami mogą stać się 

również osoby prywatne, które na co dzień są użytkownikami poszczególnych serwisów 

internetowych.  

Cyberterroryzm niewątpliwie stanowi jedno z największych zagrożeń XXI wieku. 

Specyficzne cechy cyberprzestępczości sprawiają, że ściganie sprawców tego typu prze-

stępstw jest utrudnione. Aby skutecznie przeciwdziałać oraz chronić się przed napaściami 

w cyberprzestrzeni, należy wykorzystywać zarówno zabezpieczenia systemów informa-

tycznych, uniemożliwiające włamanie się na nie, ale także przepisy karnoprawne 

o charakterze międzynarodowym. 
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Kryminalistyczne aspekty zwalczania cyberterroryzmu 

Streszczenie 

Dynamiczny rozwój internetu oraz wpływ, jaki cyberprzestrzeń wywiera na społeczeństwo, niesie za sobą 

wiele korzyści, jak i zagrożeń. Informacja, która dla współczesnego społeczeństwa ma największe znaczenie, 

odgrywa główną rolę podczas prowadzonej w cyberprzestrzeni wojnie. Głównym narzędziem w wojnie cyber-

netycznej jest atak cyfrowy. Może on być dokonany z dowolnego miejsca na ziemi, bowiem geografia ani geo-

polityka nie mają istotnego znaczenia z perspektywy cyberprzestrzeni, co znacznie ułatwia jego przeprowadzenie. 

Celem niniejszego opracowania jest omówienie zjawiska cyberterroryzmu w aspekcie kryminalistycznym. 

W opracowaniu poruszono problematykę dotyczącą definiowania cyberterroryzmu, przedstawiono wybrane 

przykłady ataków o podłożu cyberterrorystycznym, jakie miały miejsce w Europie w ciągu ostatnich lat, 

a także wskazano metody techniki kryminalistycznej wykorzystywane do wykrywania tego rodzaju przestępstw. 

Przedstawienie tego rodzaju tematyki jest istotne, ponieważ szybki postęp technologiczny, oprócz wielu 

zalet i udogodnień, niesie za sobą również różne niebezpieczeństwa. 

Słowa kluczowe: cyberterroryzm, cyberataki, zwalczanie ataków w cyberprzestrzeni 

Forensic aspects of fighting against cyberterrorism 

Abstract 

The dynamic development of the Internet and the impact that cyberspace has on society brings with it many 

benefits as well as threats. Information, which is of utmost importance to modern society, plays a major role 

in the war being waged in cyberspace. The primary tool in cyber warfare is a digital attack. It can be carried 

out from anywhere on earth, as neither geography nor geopolitics is significant from cyberspace's perspective, 

making it much easier to carry out. 

This elaboration aims to review the phenomenon of cyberterrorism from a forensic perspective. The docu-

ment presents issues related to the definition of cyberterrorism, describes selected examples of cyber-terrorist 

attacks that have taken place in Europe in recent years, and indicates the methods of forensic techniques used 

to detect this type of crime. The presentation of this subject matter is essential because quick technological 

progress, in addition to its many advantages and conveniences, also brings various dangers. 

Keywords: cyberterrorism, cyberattacks, fighting against cyberattacks 
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