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WSTĘP 

 Mariusz Jędrzejko, Małgorzata Janusz

Przedkładane opracowanie – w naszym zamyśle interdyscyplinarne – jest 
wynikiem studiów stu kilkudziesięciu polskich i zagranicznych rozpraw na-
ukowych, wielu artykułów, komunikatów z badań, rozmów z psychiatrami, 
pedagogami i psychologami, udziału w konferencjach naukowych w latach 
2010–2012, dyskusji ze specjalistami terapii uzależnień i zaburzeń. Przygo-
towano je z myślą wykorzystania nie tylko w procesie kształcenia studen-
tów – przyszłych pedagogów, psychologów, socjologów oraz uczestników 
studiów podyplomowych pragnących poszerzyć swoją wiedzę nt. etiologii 
i przebiegu zachowań problemowych nieletnich, lecz także jako pracę po-
szerzającą i systematyzującą problematykę etiologii i przebiegu zachowań 
ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. W publikacji szczególny nacisk 
położyliśmy na przedstawienie znanych teorii wyjaśniających to zjawisko, 
konteksty ich powstawania oraz możliwe konsekwencje w wymiarze zdro-
wotnym, psychicznym i moralnym. Po każdym z rozdziałów zamieszcza-
my wykaz literatury, która naszym zdaniem poszerzy wiedzę Czytelnika 
w omawianym zakresie, a tym samym pozwoli na lepsze zrozumienie oma-
wianych zjawisk i problemów. Mamy nadzieję, że praca będzie przydatna 
pedagogom i psychologom, zwłaszcza szkolnym, analizującym na co dzień 
coraz bardziej „dziwne” zachowania i czyny uczniów oraz znajdzie zasto-
sowanie w praktyce pedagogicznej placówek opiekuńczo-wychowawczych 
i resocjalizacyjnych.

Myśl przygotowania prezentowanej Czytelnikowi publikacji wypływa 
wprost z wniosków praktycznych związanych z diagnozą zaburzeń u dzie-
ci i młodzieży, raz eksperymentujących z narkotykami lub substancjami 
podobnymi, innym razem podejmujących wczesną inicjację seksualną lub 
przesiadujących całymi wieczorami przed ekranem komputera. Zauważa-
my nie tylko wzrost liczby nastolatków z takimi problemami, lecz także 
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zmianę jakościową. Polega ona na coraz liczniejszym występowaniu sil-
nych zaburzeń, często o charakterze krzyżowym, osłabieniu oddziaływania 
wychowawczego ze strony rodziców, które często jest zastępowane „kupo-
waniem” dzieci (spełnianiem ich wszystkich zachcianek materialnych bez 
wiązania tego z wypełnianiem obowiązków, wynikami w nauce, wspiera-
niem rodziców etc.) coraz to nowymi gadżetami, oraz zmniejszaniu się wie-
ku pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi (tytoń, al-
kohol, narkotyki, inne środki psychoaktywne). Opracowanie jest pierwszym 
z trzech tworzących „tryptyk pedagogiczny” na temat zaburzeń i patologii 
społecznych w młodym pokoleniu. W kolejnych (Narkotyki i substancje 
działające podobnie – zjawisko i profi laktyka; Nowe uzależnienia) przedsta-
wimy szerzej zjawiskowe formy patologii społecznej, ich uwarunkowania, 
następstwa zdrowotne, społeczne i moralne. 

Na formułowane w pracy oceny i wnioski silny wpływ ma nasza prak-
tyka zawodowa w pracy z osobami z zaburzeniami, co pozwoliło nam – 
przez studia przypadków oraz dogłębną analizę literatury tematu (jej wykaz 
znajdzie Czytelnik w bibliografi i) – lepiej zrozumieć drogę prowadzącą do 
zachowań problemowych, jak i siłę działania czynników ochronnych. W tej 
perspektywie lepiej widać całą ścieżkę destrukcji, w której dziecko jest ni-
kim innym, jak tylko ofi arą naszych zaniedbań oraz nieustannych „starań”, 
aby szybko „dorosło”. Podkreślmy już na wstępie, że jakiekolwiek próby 
obarczania młodych ludzi winą za ich destrukcyjne zachowania są błędem 
analitycznym, to wszystko, co robią, jest bowiem naśladownictwem doro-
słych lub wypełnianiem pustki wychowawczej (aksjologicznej). 

Prezentowana perspektywa socjopedagogicznego spojrzenia na etiologię 
zachowań problemowych (w tym zwłaszcza uzależnień) jest wspierana – 
nieprzypadkowo – podejściem antropologicznym i etycznym. Bliskie na-
szemu spojrzeniu na wychowanie są bowiem tezy pedagogiczne i społeczne 
polskich badaczy tych problemów: Stanisława Kawuli, Czesława Cekiery, 
Krystyny Marzec-Holki, Franciszka Adamskiego, Krystyny Chałas, Jana 
Śledzianowskiego, Zbigniewa Gasia, Jana Papieża, Marka Dziewieckiego, 
Wiesława Bożejewicza, Urszuli Dudziak, Iwony Niewiadomskiej, Mariana 
Nowaka, Henryka Kieresia, które znajdzie Czytelnik wielokrotnie w ko-
mentarzach do podejmowanych problemów. 

Zatem już we wprowadzeniu uznajemy za zasadne podkreślenie, iż 
w przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z uzależnieniami i zachowa-
niami ryzykownymi doniosłą rolę spełnia wychowanie moralne człowieka, 
płaszczyzna wychowania, która jest we współczesnej Polsce konsekwentnie 
podważana i rugowana. Nie podejmujemy tej kwestii szerzej, pozostawiając 
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ją dalszym studiom, ale z wiedzą, że w świecie silnych zaburzeń, dysfunkcji, 
uzależnień, zależności, sieci (bo wszystkie one należą do tego samego krę-
gu problemów współczesnego człowieka) łatwiej upowszechnia się płynne 
nowoczesności, dehumanizujące oblicze człowieka, sprowadzając go do 
uczestnika rynku pędzącego życia i nieustannej konsumpcji, nierzadko pod 
postacią avatara. O ile nam – starszym łatwiej przychodzi odróżniać dobro 
od zła, o tyle młodzi ludzie wychowywani w przestrzeni, gdzie „małe” zła 
(kłamstwa, arogancja, wulgaryzm, nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, 
eksperymenty z marihuaną, opuszczanie zajęć szkolnych, ściąganie na lek-
cjach, ciągłe naruszanie przepisów prawa o ruchu drogowym) są codzien-
nością, nierzadko traktują je jako coś normalnego, przez co sami postępują 
podobnie. Stąd uznajemy, że w pracy wychowawczej, kształtowaniu postaw 
młodych ludzi, tworzeniu im takich warunków socjalizacji, w których będą 
mogli szeroko czerpać z kultury rozumianej przez duże K, kultury osadzo-
nej w tradycji łacińskiej – z należnym szacunkiem dla innych – istnieje 
kluczowy potencjał ograniczania zachowań problemowych i ryzykownych 
młodych ludzi. 

Prezentowana Czytelnikowi praca jest w pewnym sensie książką o gra-
nicach wolności młodego pokolenia, rozumianych jako przestrzenie po-
znania, których ze względu na swój potencjał intelektualny i emocjonalny 
jeszcze poznawać nie powinni. Uważamy zatem, że miłość do dziecka nie 
polega na tym, aby miało to wszystko, co chce mieć, lecz to, co będzie słu-
żyło jego rozwojowi. Stąd jednym z kluczowych sposobów kształtowania 
młodego człowieka sprzyjających jego wrastaniu w dorosłość, rozumieniu 
społecznego sensu życia człowieka jest wychowanie moralne – dziedzina 
coraz bardziej w Polsce zapomniana i coraz częściej wyśmiewana.

***
Pytania o źródła „pędzących i poszukujących” nowych wrażeń dzieci, 

o przyczyny, dla których podejmują się czynów do tej pory zastrzeżonych 
dla dorosłych, o źródła tak szybkiego rozprzestrzeniania się problemów nar-
kotykowych, promocji zachowań nienormatywnych, a często dewiacyjnych, 
o to, dlaczego na oddziały toksykologii trafi a tak wielu nastolatków, a dopa-
lacze poprzez sklepy internetowe znowu wracają na polski rynek substancji 
nielegalnych, są w gruncie rzeczy pytaniami natury cywilizacyjnej, pytania-
mi z wyraźnym tłem antropologiczno-aksjologicznym. Takie postawienie 
sprawy jest w naszym kraju często odrzucane, także przez wielu pracow-
ników instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom. Uwa-
żamy zatem, że kluczowych przyczyn opisywanych w pracy problemów 
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poszukiwać należy także w procesach określanych jako „zderzenia cywi-
lizacyjne”, jak bowiem pisze F. Koneczny „[…] dzieje ludzkości są areną 
śmiertelnych zapasów pomiędzy cywilizacjami. Każda z nich jest z istoty 
ekspansywna i dąży do wyłączności, a jeśli tak to dlatego, że cywilizacje 
różnią się pomiędzy sobą, a człowiek nie może być cywilizowany na dwa 
czy trzy sposoby jednocześnie”1. Jednak zderzenia, o których piszemy, nie 
mają współcześnie tylko wymiaru „krwawych wojen” (takimi będą jednak 
narkotykowe wojny w Meksyku, bezwzględność mafi jnych bossów, ofi ary 
handlu ludźmi, śmiertelne przypadki przedawkowania narkotyków), choć 
skutkują dramatycznymi ofi arami, lecz częściej posiadają formę „bitew” 
prowadzonych w sposób utajony, często z przypisaniem im demokratycz-
nych intencji oraz prawa ludzi do korzystania z wolności. 

***

Pragniemy serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania tej pracy, zwłaszcza jej Wydawcom oraz naszym współ-
pracownikom z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 

Składamy także najserdeczniejsze podziękowania recenzentowi tej pra-
cy, profesorowi Romanowi B. Sieroniowi, którego uwagi poszerzyły nasze 
spojrzenie na zachowania ryzykowne młodego pokolenia, zwłaszcza ich 
wielopłaszczyznowe konsekwencje. Radzi jesteśmy z podpowiedzianych 
wskazówek poszerzających perspektywę analityczną opisywanych proble-
mów. 

1  Za: H. Kiereś, Człowiek i cywilizacja, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2007, s. 5. 
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INTRODUCTION

Mariusz Jędrzejko, Małgorzata Janusz

The last several years has shown a substantial increase in various addictive 
behaviors in Poland. It includes substance dependence (drugs and newly 
introduced psychoactive substance, alcohol, tobacco – more than 24% of 
polish women, including signifi cant number of pregnant women, regularly 
smoke cigarettes) as well as behavioral dependence (gambling, disorders 
connected to overuse of digital media, workaholism, shopaholism).

These problems have an evident impact on a society and may cause 
a variety of diffi culties like dysfunctions within the family and its 
disintegration, disorders among children who have to cope with an addict 
in a family, economic consequences including frequent sick leaves, costs 
of medical treatment, necessity to increase the number of medical and 
rehabilitation centres. Addiction may also be followed or accompanied by 
criminal activity (trying to fi nd a way to get money for drugs, being forced 
towards prostitution or to act in pornographic fi lms).

In the past two years in Poland there has been an ongoing campaign to 
decriminalise the use of marijuana, supported by marijuana activists, certain 
policy makers and popular celebrities. A marijuana legalisation offensive 
has been followed by an increasing number of young people who choose 
to experiment with the drug. This indulgence has brought on an intense 
growth of criminal activity, including drug possession and its cultivation as 
well as illegal traffi cking. Current research fi ndings (2012) show that 25% 
of 15–16 year olds have been in contact with cannabis compared to just 
16% in 2007. Poland is in a group of European Union countries where use 
of marijuana and hashish is on the rise. According to EMCDA (European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) over the last year 9.6% 
of young people have been using these drugs. Our country is also facing 
a serious problem of a growing supply of stimulants (these give a similar 
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effect like illegal drugs), a surge in cocaine use and a rising number of users 
addicted to more than one substance. Poland is experiencing a new high in 
the availability of drugs, which poses a challenge to its social, medical and 
legal departments.

The book examines possible causes of risk-taking behaviors among 
children and young adults, which may lead to drug use and other social 
problems. The authors present their opinions on the issue through well-known 
theories and conceptions which indicate that the failure of parental style is 
one of the key reasons for the drug problems. Adolescents have now been 
gifted an opportunity in life to participate in areas once reserved for adults. 
One of the main risk factors here may be lack of ethical behaviour in a large 
number of Polish families and increasing amount of divorces. Other factors 
include rising poverty, migrations for work, growing unemployment among 
youth, inequality and discrimination in the job market (strong nepotism, 
corruption, using unoffi cial connections in local business networking, 
shadow economy).

Other reasons for a development of drug dependency and dangerous 
behaviors among adolescents can be: 

• reckless behaviour of celebrities who ridicule traditional values, tend 
to promote behaviors like drug use, careless sexual behaviour and 
a materialistic attitude;

• poorly organised preventive actions, especially among the age group 
14–16. 

• development of organised crime.
The book is composed of three parts: I. Addiction in Human Development 

and Its Determinants; II. Anti-social Behaviors: The Phenomenon of 
Addiction and Its Consequences; III. Risk and Protective Factors in Addiction 
and Risk-taking Behaviors. They are addressed to teachers, psychologists 
and counsellors working at schools, as well as trainee teachers.

***
Authors of the book are: an educator, a sociologist, and a cultural studies 

graduate. Therefore, the subject of social dysfunctions in an environment of 
adolescents is analysed from different perspectives.
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CZĘŚĆ I

CZŁOWIEK I UZALEŻNIENIA 
– UWARUNKOWANIA ZJAWISKA
Addiction in Human Development and Its Determinants

 Mariusz Jędrzejko, Marek Walancik

Jak wskazują najnowsze statystki, na świecie ponad 500 milionów lu-
dzi jest uzależnionych od czegoś (substancji lub/i zachowania), w stopniu, 
który prowadzi do zaburzenia ich społecznego i zdrowotnego funkcjono-
wania. Być może liczba ta jest daleko wyższa, bowiem wiele krajów nie 
uczestniczy w badaniach takich problemów, jak nikotynizm i alkoholizm, 
a w niektórych nie istnieją instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem pro-
blemowi narkomanii. Podobnie jest z diagnozą tzw. nowych zaburzeń, do 
których zalicza się zakupoholizm, hazard, seksoholizm czy pracoholizm. 
W opinii wielu badaczy dopiero na odpowiednim etapie rozwoju społeczno-
ekonomicznego, z konieczną zdolnością do refl eksji moralnej, pojawiają się 
studia nad problemami natury społecznej i zdrowotnej. Podkreślenia wyma-
ga także, że w niektórych silnie zliberalizowanych społeczeństwach – vide 
Holandia – nawet świadomość wielkich kosztów uzależnień nie zmienia de-
cyzji o legalizacji narkotyków. Można też założyć, że problemy mieszczą-
ce się w pojęciach zaburzenia i uzależnienia będą rosły, bowiem sprzyjają 
temu „klimat społeczny” oraz upowszechniane modele życia. 

Pojęcia, takie jak alkoholizm, narkomania, pracoholizm czy lekomania, 
są coraz częściej używane w codziennym życiu, coraz częściej pojawiają 
się w mediach, a liczba konferencji naukowych i sympozjów poruszających 
te problemy nieustannie rośnie. Najbardziej popularne nałogi dotyczą zaży-
wania substancji chemicznych, takich jak alkohol, narkotyki, nikotyna, leki, 
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które wpływają na stany psychiczne, powodując rozliczne szkody zdrowot-
ne – tak somatyczne, jak i psychiczne. Jest także prawdopodobne, że za-
burzenia i uzależnienia oraz sytuacje ryzyka są cechą immanentną współ-
czesnych czasów, wielkiego przyspieszenia, nieustannej zmiany, ciągłego 
ruchu, presji mediów i ogromnych wpływów rynku konsumpcji, zwłaszcza 
wszechobecnej reklamy. Czasów, w których rynki fi nansowe i generowany 
przez nie cel zasadniczy – zysk – stawiany jest przed osobowym wymiarem 
człowieka, ochroną jego środowiska, zdrowiem. Podkreślmy w tym miej-
scu, że to sam człowiek generuje kluczowe problemy skutkujące chorobami, 
zaburzeniami i uzależnieniami – czyni to coraz intensywniej i skuteczniej. 
W takiej perspektywie widzieć należy masową promocję leków bezrecepto-
wych, różne sposoby omijania zakazu reklamy tytoniu i alkoholu, wchodze-
nie koncernów piwnych w wielkie imprezy sportowe czy ogromne kampa-
nie promujące napoje energetyzujące. Mając na względzie zdrowie, warto 
– za M. Kowalskim – podkreślić, iż „wartość zdrowia uaktywnia sposoby 
poznawania siebie i innych, a także oceniania otaczającej rzeczywistości”1. 
Jednocześnie zdrowie jest wartością służącą osiąganiu celów życiowych, 
warunkiem jakości życia, wartością ściśle powiązaną z całym obszarem ak-
sjologicznym jednostki. Znaczenie wartości zdrowia jest elementem pod-
stawowym w obszarach dotyczących stwarzania możliwości dokonywania 
odpowiedzialnych wyborów. Przecież problematyka świadomości zdrowot-
nej człowieka „bezpośrednio odnosi się do relacji z drugim człowiekiem, 
często wpływając na jego działania w sferze zdrowotnej”2.

Niektórzy autorzy mówią wręcz o zaburzonej i uzależnionej osobowo-
ści naszych czasów3 – raz od kluczowych dla tej pracy narkotyków (oraz 
substancji działających podobnie), innym razem od zakupów, pracy, seksu, 
samokreacji w sieci czy wizualizacji. Jeśli w takiej perspektywie patrzeć 
będziemy na zjawiska dezorganizujące życie indywidualne i społeczne, do-
strzeżemy, że część z tych procesów jest swoiście planowana, jako element 
wielkiego rynku, na którym klient jest nieustannie epatowany nowymi le-
galnymi i nielegalnymi ofertami. 

1  M. Kowalski, A. Gaweł, Zdrowie – wartość – edukacja, Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2006, s. 61.

2  M. Kowalski, M. Drożdż, Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Edukacja przez 
codzienność telewizyjną, Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 89.

3  Niezwykle interesująco jeden z aspektów tych zagrożeń porusza Lee Jampolsky w pra-
cy Leczenie osoby uzależnionej osobowości. Autor ten, poszukując źródeł samodestrukcyjnych 
zachowań człowieka, pisze m.in. tak: „Niezadowolenie, poczucie beznadziei, frustracja i przy-
gnębienie zdają się wślizgiwać do naszego życia tylnymi drzwiami […]. I chociaż najczęściej 
nie jesteśmy w stanie stwierdzić, dlaczego tak się dzieje, faktem jest, że jesteśmy nieszczęśliwi. 
Staramy się wówczas na różne sposoby szukać szczęścia poza sobą (L. Jampolsky, Leczenie oso-
by uzależnionej osobowości, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011, s. 19). 
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Grafi ka 1. Generowane procesy i zjawiska oraz ich wynik

Źródło: opracowanie własne.
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W wyniku rosnącej promocji różnych produktów i zachowań, zwięk-
szenia ich dostępności, modelowania zachowań np. poprzez zachowania 
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badawczych (analiza nowych substancji, kształcenie kadr), jak i fi nanso-
wych (koszty utrzymania systemu profi laktycznego i leczniczego).

Opisywane tu kwestie mają swoje źródła w wielu zjawiskach natury spo-
łecznej, ekonomicznej, kulturowej. Badacze tej problematyki wskazują, że 
cechą ostatnich 2–3 dekad jest nieustanna płynność prowadząca do zmiany 
systemu wartości, jednak nie w kategorii zamiany na coś lepszego, bardziej 
konstruktywnego i sensownego, lecz usunięcia wartości uznawanych do tej 

4  Zob. J. Mellibrud, Z. Sobolewska-Mellibruda, Integracyjna terapia uzależnień. Teoria 
i praktyka, Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 
Warszawa 2006. 
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pory za kluczowe, bez podania i wyjaśnienia konstruktywnej kontrpropozy-
cji. O ile – jak podkreśla Teresa Sołtysiak – ryzyko wpisane jest w genotyp 
człowieka, który w świecie ryzyka stawał się Człowiekiem, o tyle zastępu-
jąca normy i zasady płynna rzeczywistość oferuje płynność norm i drobne 
oferty oraz zjawisko rozbełtanej kultury masowej. Tym samym szansa spo-
tkania się z ryzykiem jest niewspółmiernie wyższa, niż miało to miejsce 
20–25 lat temu.

W takim świecie gdzie – za Andrzejem Bałandynowiczem – konieczne 
jest zdecydowane przypominanie o potrzebie przestrzegania zasad, norm 
i reguł, a nie „drobnicy”, dorasta coraz więcej młodych ludzi. Przechodzą 
z dzieciństwa w okres młodzieńczy, a następnie w dorosłość, w rzeczywi-
stości społeczno-ekonomicznej pozbawionej czytelnych reguł, dynamicz-
nej, ale nieobliczalnej, globalnej, ale bez moralnych granic, kolorowej, ale 
żądającej dramatycznie wielkiej ceny za udział w pięknych ofertach. Do-
dajmy jeszcze, że na naszych oczach (a może bardziej głowach i ciałach) 
dokonuje się zjawisko-proces odchodzenia od antropologiczno-aksjolo-
gicznego ujmowania życia Człowieka, w ramach którego „namawiany” jest 
on nieustannie do toczenia różnorodnych sporów z Naturą. Tezy te znajdują 
odzwierciedlenie w słowach Benedykta XVI, który w wystąpieniu nowo-
rocznym (31.12.2012) mówił o stanie, w którym zło jest bardziej krzykliwe 

Grafi ka 2. Kluczowe uzależnienia – zaburzenia współczesnego świata

Źródło: opracowanie własne. Grafi ka: Zbigniew Pindor. 
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od dobra. Żyjemy bowiem w rzeczywistości społecznej (może bardziej me-
dialnej), w której wszelkie, nawet najbardziej ekstrawaganckie, naruszające 
wszelką estetykę, skrajne i dewiacyjne oznaki oraz przejawy zła dociera-
ją do odbiorcy szybciej niż najbardziej nawet etyczne i moralne przejawy 
ludzkiego dobra.

W takiej sytuacji wydaje się uzasadnione stwierdzenie, iż na początku 
II dekady XXI wieku ryzyko spotkania sytuacji dyskomfortowych, trud-
nych, zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, ataku czy naznaczenia, 
wykluczenia, spóźnienia bądź niedopasowania do nowych reguł jest nie-
porównywalnie wyższe niż miało to miejsce dwie–trzy dekady temu. Owo 
ryzyko jest tym większe, że współcześnie bez właściwych moralnych dro-
gowskazów łatwo jest pomylić ścieżki szczęścia z przysłowiową drogą na 
manowce. Dlatego też ryzyko spotkania zachowań dewiacyjnych, konse-
kwencji popadania w patologie społeczne, stania się ofi arą lub bliskim oso-
by uzależnionej, dotyczy niemal każdego z nas – nie wiemy tylko kiedy, 
nie wiemy kto, nie wiemy jak. Co więcej, w stanie rosnącego ryzyka wiele 
klasycznych czynników ochronnych traci swoją moc.

Gdybyśmy szukali empirycznych dowodów rozszerzania się ryzyk, 
to znajdziemy je nie tylko w statystykach chorobowych Narodowego 
Funduszu Zdrowia, lecz także w szybkim rozwoju poradni psychologicz-
nych, gabinetów wsparcia psychologicznego, indywidualnych praktyk 
terapeutycznych, nowych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, w 
kosztach leczenia. Skalę tego ostatniego problemu prezentujemy w po-
niższej tabeli.

Tabela 1. Finansowanie leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Rok Wysokość nakładów
2004 54 017 159,78 PLN
2005 60 089 521,57 PLN
2006 62 199 614,84 PLN
2007 64 047 046,10 PLN
2008 79 121 702,12 PLN
2009 111 125 110 PLN
2010 111 281 201 PLN

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia. 
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***
Jak zauważa jeden z największych współczesnych polskich pedagogów, 

znawca problematyki rodziny, Stanisław Kawula, ryzyko spowszechniało, jest 
wieloobrazowe, wieloczynnikowe i wielopłaszczyznowe, a uchronienie się 
przed nim coraz trudniejsze. To, co do tej pory było czynnikiem zmniejsza-
jącym możliwość popadania w sytuacje problemowe – pełna rodzina, dobra 
sytuacja materialna rodziców, wysokie warunki socjalne – nie gwarantuje już 
bezpieczeństwa oraz odpowiedniego poziomu ochrony dzieci i młodzieży. Ten 
sam autor, szukając dróg rozwiązań, wskazuje na potrzebę rozwoju pedagogiki 
odpowiadającej konkretnymi formami pracy na najtrudniejsze wyzwania cza-
sów współczesnych5. 

Ryzyko jest wszędzie, a fakt ten dotyczy tak świata realnego, jak i cy-
berprzestrzeni. W tych obszarach nieustannie „rodzą się cienie”, nie tylko 
potęgujące zagrożenia, lecz także coraz skuteczniej ograniczające zdolność 
ludzi do czytelnego określania tego, co dobre i co złe. Uzasadnione jest też 
stwierdzenie, że w czasach „szalejących rynków” człowiek współczesny 
wtłaczany jest już nie tylko w kulturę masowej konsumpcji, a jeszcze bar-
dziej w kulturę prosumpcji; pobudzany nowymi modelami i wzorami; za-
skakiwany tym, że jest nieustannie spóźniony (mając stary, roczny telefon, 
używając przestarzałego modelu dwuletniego iPada, nosząc podstarzałą 
roczną sukienkę lub torebkę lub bluzę o niemodnym już kolorze lub logo). 
To człowiek żyjący w krótkich interwałach zmian (12–15-latek wykonuje 
dziennie więcej czynności niż jego dorośli rodzice, wysyła średnio ponad 
50 smsów i odbiera drugie tyle, poświęca na sieć ponad 4 godziny dziennie 
(w skrajnych – coraz liczniejszych – przypadkach nawet po 7–8 godzin na 
dobę), wykonuje po kilka czynności na raz, nieustannie krzycząc – NIE 
MAM CZASU!!!), przekonywany przez bulwarowe i krzykliwe media do 
korzystania z życia „pełnowymiarowo” (uczestniczy niemal w tym wszyst-
kim, co jego dorośli rodzice), przez co zaczyna przyzwyczajać się do co-
raz to nowych odcieni szarości, tego, co kiedyś było zakazane, a dzisiaj 
spowszedniało, tego, co uznawano za szkodliwe zdrowotnie, a dzisiaj „słu-
ży większej wydolności i sprawności” (dwie dekady temu zmęczone obo-
wiązkami szkolnymi, zabawami na podwórku i pomocą w domu 15-latki 
szły spać ok. 20.00–21.00, te z XXI wieku sięgają po „tigera” i wytrzymują 
przed monitorem komputera do 24.00). Problem ten, mający wielkie zna-
czenie dla przyszłego zdrowia dzisiejszych dzieci i młodzieży, jest niestety 
bagatelizowany.

5  Por. S. Kawula, Pedagogika społeczna – dziś i jutro, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, 
Toruń 2012.
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Granice – niegdyś czytelne – zamazują się, a w to miejsce pojawiają 
się tezy o kultowym piwie – „wiernemu towarzyszowi meczu piłkarskie-
go”, lekkiej marihuanie – „mniej szkodliwej niż alkohol”, łatwym kredy-
cie – „… tylko 20 zł dziennie”, „Bez BIK-U”, pokusie posiadania ponad 
realne miary – „Ostatnia szansa na cudowny apartament na Wilanowie”, 
atrakcyjnej 16-latce – „Bądź piękna, bądź atrakcyjna!”, nowych technikach 
upiększania ciała – „Tylko dzisiaj 50% zniżki na tatuaże”, seksowności na-
stolatki… wszystko opakowane w model „Style pack”. W tak zastawione 
pułapki wpada coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych, nie dlatego, że są 
źli, lecz dlatego, że nam dorosłym zaczyna brakować odwagi do mówienia 
prawdy o potrzebie życia w zgodzie z naturą, naturalnymi możliwościami 
organizmu oraz konsekwentnego przypominania, że wolność nie jest prze-
strzenią bezgraniczną.

W tym świecie coraz liczniejsze grono młodych ludzi doświadcza psy-
chicznej i fi zycznej przemocy, która nierzadko przybiera najnowocześniej-
sze formy cyberbulingu, naznaczenia w sieci czy wyszydzania. Jak zauważa 
Jan Papież, niebezpieczeństwo stania się ofi arą jednej z form przemocy sta-
ło się tak wielkie, że doświadczają jej już nie tylko młodzi ludzie w okresie 
adolescencji, lecz także coraz częściej małe dzieci6. Co więcej, obok ofi ar 
stają się one agresorami, raz powielając wzory zastane w domach, innym 
razem gier komputerowych, idoli fi lmowych lub zachowań celebryckich 
dostrzeżonych w sieci internetowej. Stąd problem ten urasta do jednego 
z najważniejszych wyzwań pedagogicznych i wychowawczych, a pytanie 
– jak powstrzymać dziecięcą i młodzieżową agresję – jest jednym z kluczo-
wych. 

W gruncie rzeczy obraz współczesnych zaburzeń i dysfunkcji oraz za-
chowań problemowych młodego pokolenia nie jest efektem ich złego wy-
chowania, lecz coraz bardziej… braku wychowania. Ten stan – a właściwie 
ta rzeczywistość – skłania do poszukiwania odpowiedzi na pytania o wiodą-
ce czynniki ryzyka, jak i te przed nim chroniące, zwłaszcza, jeśli myślimy 
o młodych ludziach, którzy – jak pokazują statystyki – są najważniejszą 
grupą „konsumującą” różnego typu ryzyka oraz problemy. Wśród najbar-
dziej aktualnych kwestii, które naszym zdaniem powinny budzić najszer-
sze refl eksje pedagogiczne, medyczne, psychologiczne, a przede wszystkim 
moralne, znajduje się już kilkanaście problemów, a kilka nabrało charakteru 
społecznego.

6  Por. J. Papież, A. Płukis (red.), Przemoc dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Adam Marsza-
łek, Toruń 1998. 
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Grafi ka 3. Najszybciej rozwijające się zaburzenia – uzależnienia wśród pol-
skiej młodzieży7

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury tematu. 

Wskażmy też, że wymienione powyżej zagrożenia znajdują odzwiercie-
dlenie tak w statystykach medycznych, policyjnych, jak i badaniach spo-
łecznych, a ich liczba (odsetek w populacji) przewyższyła najpopularniej-
sze do niedawna zaburzenie – nerwice. 

W licznych polskich i zagranicznych badaniach znajdziemy wiele in-
nych tez – weryfi kowalnych empirycznymi danymi o kolejnych grupach 
zachowań ryzykownych i problemowych oraz dehermetyzacji rodziny 
(zob. prace Lucyny Hurło, Małgorzaty Przybysz-Zaremby, Jana Śledzia-
nowskiego, Romana B. Sieronia, Marka Dziewieckiego, Tadeusza Sako-
wicza, Mirosława Kowalskiego, Czesława Cekiery)8, a także problemach, 

7  Źródło grafi ki: http://s3.amazonaws.com/readers/2011/12/05/womanalcoholdepressed_1.jpg.
8  Zob. B. Kałdon, I. Kurlak (red.), Człowiek w obliczu trudnej sytuacji życiowej, Uniwersytet 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa–Sandomierz 2011; J. Mazur, Przemoc w rodzinie, 
Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warszawa 2002; L. Hurło, M. Przybysz-Zaremba (red.), 
Społeczno-pedagogiczne aspekty życia rodziny, Wydawnictwo Prospekt PR, Olsztyn 2012; 
M. Dziewiecki, Nowoczesna profi laktyka uzależnień, Jedność, Kielce 2009.
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jakie w procesie edukacji i socjalizacji sprawiają ludzie młodzi. Musi zatem 
zastanawiać, dlaczego młodzi ludzie mający nieporównywalne większe niż 
niegdyś szanse edukacyjne, lepsze warunki socjalno-materialne, uczestni-
czące w różnego typu zajęciach profi laktycznych, posiadające w szkołach 
psychologów i pedagogów, z taką energią nienawiści atakują odmienne po-
glądy, dlaczego nastolatkowe zdolni są do katowania rówieśników, dlacze-
go w proteście przeciwko innym poglądom gotowi są podpalać wozy tele-
wizyjne i bić dziennikarki, dlaczego z maczetami jadą na mecz ulubionej 
drużyny piłkarskiej… Tych skąd?, dlaczego?, w imię czego?, po co? jest 
coraz więcej.

Podniesiony tutaj problem wymaga szerszego komentarza. 
Od pewnego czasu media donoszą o coraz bardziej brutalnych zacho-

waniach młodych ludzi, a z analiz kuratorów sądowych i służb peniten-
cjarnych wynika, że czyny karalne popełniają coraz młodsi sprawcy, w tym 
coraz liczniej dziewczęta i młode kobiety. Zasadne jest przytoczenie słów 
kuratora sądowego z Sądu Okręgowego w Białymstoku, wypowiedziane 
na spotkaniu podsumowującym działania kuratorskie w 2012 r.: „To, co 
kiedyś przypisywaliśmy 20–25-latkom, ten styl prezentowania emocji, de-
strukcji i agresji jest »modelem« postępowania 15–17-latków. Nastoletnia 
dziewczynka prostytuująca się za wiedzą matki, na pytanie dlaczego to robi, 
odpowiada otwarcie – a da mi pani na spodnie i kurtkę”. W świadomości 
młodych ludzi ryzyka są czymś, co ich nie dotyczy, a to, co jest atrakcyjne 
i przyjemne w danej chwili, staje się najważniejsze.

Badacze tej problematyki wskazują na nowe uwarunkowania popełnia-
nia czynów przestępczych i zachowań problemowych, wśród których po-
winniśmy wymienić: 

• brutalizację zachowań publicznych, w tym dyskursu politycznego 
szeroko ukazywanego przez media; 

• nakręcanie emocji społecznych poprzez informacyjny przekaz nega-
tywny, w czym szczególnie niechlubną rolę odgrywają tabloidy; 

• silne pobudzanie emocji i popędów nastolatków; 
• rozbudzanie konsumpcyjnego modelu życia, zwłaszcza żądzy posia-

dania ciągle zmieniających się dóbr; 
• zmiany modelu funkcjonowania polskich rodzin jako skutek zmiany 

modelu ekonomicznego (skrócenie wspólnego spędzania czasu rodzi-
ców i dzieci9); 

9  Zobacz interesującą analizę „tworzenia się” autorytetów w: E. Kowalska, Dziecko a „auto-
rytet” w reklamie telewizyjnej, [w:] E. Kowalska, M. Kowalski (red.), Reklama w społeczeństwie 
informacyjnym. Konteksty społeczno-edukacyjne, Wyd. Maternus Media, Tychy 2010, s. 88–95.
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• procesy dezorganizacyjne rodzin, zwłaszcza szybki wzrost rozwo-
dów. 

Nie ulega wątpliwości, że tak zachowania ryzykowne, jak i uzależnienia 
są konsekwencją określonego stanu, wynikiem złożonych zjawisk i pro-
cesów, rozwijają się w sposób bardziej lub mniej widoczny, wywołując 
implikacje o wieloletnich (nie rzadko na całe życie) konsekwencjach. Ich 
źródła tkwią często w modelach postępowania rodziców lub osób bliskich, 
powszechnej obecności alkoholu w „imprezowym” życiu polskiej rodziny, 
ekscytujących opisach ekstrawaganckich zachowań celebrytów i idoli. Nie-
które z nich dają się prognozować, zdiagnozować, mają widoczne sympto-
my, inne zaskakują. 

Jeśli zatem pytamy o przyczyny rozwoju tych problemów i prowadzą-
cych do nich zachowań ryzykownych, nieuniknione jest skierowanie uwagi 
na okres, gdy do stanów zwiększonego ryzyka dochodzi częściej, czyli na 
czas pomiędzy dziecięcością a dorosłością, określany w pedagogice jako 
wiek dorastania – adolescencja. Zauważmy zatem, że czas ten ma swoje 
specyfi czne cechy rozwojowe, z których część jest trudno uświadamiana 
przez dorastające dziecko, a często także przez jego rodziców. Jeśli spojrzy-
my na współczesne badania dotyczące okresu adolescencji, to łatwo wyka-
żemy specyfi kę opisywanego tu okresu (grafi ka poniżej).

Grafi ka 4. Zmiany rozwojowe w okresie adolescencji a zagrożenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury tematu. 
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Nie ulega naszym zdaniem wątpliwości, że progresywne cechy rozwo-
jowe dziecka w wieku 12–17 lat czynią go coraz bardziej aktywnym, a jed-
nym ze wskaźników wchodzenia w adolescencję jest coraz odważniejsze 
uniezależnianie się od rodziców, branie większej odpowiedzialności za sie-
bie oraz usamodzielnianie decyzji10. Ponieważ młody człowiek ma niepo-
równywalnie większe od pokolenia swoich rodziców możliwości zdobywa-
nia informacji, lepsze warunki do nauki, szersze przestrzenie poruszania się 
(świat realny i cyberświat; nowe przestrzenie aktywności – mnogość imprez 
sportowych, koncertów, dyskotek; wielkie centra handlowe żyjące multi-
płaszczyznowym rytmem handlu, kultury, rozrywki i konsumpcji), w jego 
zachowaniu dostrzegamy nasilenie owych procesów usamodzielniania i sa-
modecydowania – wszak „wie i widzi więcej”. Sam proces nie jest niebez-
pieczny, zdecydowanie poszerza bowiem możliwości rozwojowe. Problem 
pojawia się, gdy analizujemy go w perspektywie priorytetów, miar korzy-
stania z tych szans oraz treści, jakich doświadczają młodzi ludzie. 

Te równolegle przebiegające i oddziałujące na siebie procesy (szanse 
i zagrożenia) wzmacniane są przez liczne czynniki zewnętrzne, wśród któ-
rych za kluczowe uznać należy:

• przyzwolenie rodziców na szerokie wchodzenie przez dziecko w świat 
interakcji dorosłych;

• ogromne wpływy medialne (w tym ikon popkultury oraz wzorców 
celebryckich);

• oraz wymienianą już kulturę płynnej nowoczesności.
To one stanowią zasadniczą osnowę problemów podejmowanych w tej 

pracy, u podstaw której leżą wnioski i obserwacje wynikające z ostatnich 
dwóch lat naszej badawczo-profi laktyczno-edukacyjnej aktywności.

***
W licznych badaniach i publikacjach naukowych poszukuje się odpo-

wiedzi na pytanie o to, gdzie tkwią zasadnicze przesłanki sięgania przez 
dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne lub podejmowania czynności 
ryzykownych? Z tak sformułowanego problemu wyłaniają się kolejne pyta-
nia – o przyczyny i przebieg procesu uzależniania (zaburzania), kluczowe 
determinanty uzależnień, zależności między adolescencją a zwiększonym 
ryzykiem popadania w sytuacje problemowe.

10  Zob. E. Wysocka, Dzieciństwo i młodość jako kategorie rozwojowe i społeczne, [w:] E. Wy-
socka, Dzieci i młodzież w niegościnnej rzeczywistości, Wydawnictwo Akademickie Żak, War-
szawa 2012, s. 52–56.
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Badacze tej problematyki wskazują m.in. na czynniki środowiskowe, 
biologiczne, psychologiczne, różnie sytuując bodźce kluczowe dla tego 
typu zachowań. Panuje jednak zasadnicza zgodność co do tego, że nie ist-
nieje jeden zasadniczy czynnik wywołujący takie zachowania, tak samo jak 
trudno byłoby stworzyć jednolitą ścieżkę „ku uzależnieniom”. Konieczne 
jest jednak wskazanie, że wszelkie ujęcia teoretyczne tych kwestii mają 
całkowicie pewne zastosowanie tylko w odniesieniu do badanego obsza-
ru – nierzadko ograniczonego do miasta, dzielnicy, niewielkiego regionu. 
Będzie zatem tak, że przy wspólnych cechach na inicjowanie i potęgowanie 
zagrożeń będą miały wyraźny wpływ lokalne czynniki kulturowe, rozwią-
zania organizacyjne i prawne, dostępność do niebezpiecznych substancji 
lub czynności. Inaczej zagrożenia będą się rozwijały na mazowieckiej wsi, 
inaczej w nowobogackich enklawach otaczających stolice lub blokowiskach 
wielkiego Zagłębia. Ta różnorodność – przy wielu cechach wspólnych – na-
rasta, a jej obraz odnajdujemy w praktyce pedagogicznej:

• w zamożnych, spełnionych materialnie wielkomiejskich rodzinach 
oraz sferach materialnego ubóstwa w otoczeniu wielkich metropolii 
szybciej narastają zjawiska zawiązane z ryzykownymi zachowaniami 
seksualnymi dzieci;

• w rodzinach rodziców uwikłanych w pracoholizm i zapędzenie mate-
rialne odnotowujemy więcej zaburzeń w relacjach dziecko–nowocze-
sne multimedia elektroniczne;

• umacnia się zjawisko dziedziczenia zachowań patologicznych i ryzy-
kownych, zwłaszcza w obszarach wykluczenia ekonomicznego, ubó-
stwa, w rodzinach patologicznych;

• wychowanie nadmiernie rygorystyczne i wolnościowe sprzyja ekspe-
rymentom narkotykowym i alkoholowym.

Jednocześnie zjawiska obserwowane w niektórych regionach Polski stają 
się dla nich specyfi czne i charakterystyczne, znajdując odwzorowanie w po-
koleniu dzieci, jako swoiste powielanie społecznych wzorów zachowań. 

Podkreślamy tę specyfi czność, bowiem z pewnym zdziwieniem obser-
wujemy próby bezkrytycznego przenoszenia na grunt polski pełnych mo-
deli diagnozy profi laktyki z innych krajów, bez zrozumienia, że tamtejsza 
młodzież, przy wielu podobieństwach, jest głęboko różna od naszej. Takie 
oczywiste różnice widać już w bliższej perspektywie Polski i Słowacji, 
Polski i Czech, Polski i Rosji, jak i dalszej – Polski i Francji. Jak się wy-
daje, czerpanie z doświadczeń innych krajów jest zasadne, ale z uwzględ-
nieniem oczywistych różnic kulturowych, religijnych, systemów społecz-
nych, prawnych.
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***
Od wielu lat zarówno w zagranicznej, jak i polskiej literaturze pedago-

gicznej oraz socjologicznej dużą wagę przykłada się do środowiskowych 
źródeł zachowań ryzykownych i patologii społecznych. Teza ta – zwłaszcza 
w perspektywie doświadczeń praktycznych, realnej pracy z dziećmi oraz 
osobami dorosłymi ze zdiagnozowanymi uzależnianiami lub/i zaburze-
niami – jest nam bliska. Wydaje się, że uwarunkowania te – najbardziej 
adekwatne będzie określenie uwarunkowania psychospołeczne – najpełniej 
oddają etiologię opisywanych w pracy problemów. 

Środowisko – rozumiane jako czynnik wpływów socjalizacyjnych, w tym 
stymulator zachowań ryzykownych – od lat interesowało badaczy, zwłasz-
cza pod kątem wpływów na zachowania indywidualne i grupowe. Tezy, wy-
jaśnienia, ujęcia teoretyczne znajdziemy tak u socjologów, np. w pracach 
Roberta Mertona, Anthonego Giddensa, Howarda Beckera, Zygmunta Bau-
mana, Marii Jarosz, Marii Marody, jak i u badaczy reprezentujących inne 
dziedziny lub badania multidyscyplinarne – Krystyny Ostrowskiej, Bruno-
na Hołysta, Bronisława Urbana, Czesława Cekiery, Marka Dziewieckiego, 
Zbigniewa Gasia, Zbyszko Melosika. Równolegle do tego obszaru poszuki-
wano interakcji między zachowaniami młodych ludzi a: warunkami ekono-
miczno-gospodarczymi, socjalno-bytowymi jednostki (przede wszystkim 
ubóstwem i biedą, jako stymulatorami zachowań dewiacyjnych, zwłaszcza 
uzależnień od substancji psychoaktywnych), uwarunkowaniami kulturo-
wymi (np. autentyczną religijnością jako czynnikiem ochronnym przed 
używaniem narkotyków i alkoholu), modelami aktywności subkulturowej 
(dowiedziono, że niektóre subkultury mogą być symulatorem pierwszych 
eksperymentów narkotykowych, ze względu na ich podkulturową akcep-
tację, a nierzadko afi rmację), kondycją rodziny i jej strukturą, poziomem 
zdrowotności i kulturą zdrowotną rodziny oraz środowiska społecznego, 
jakością i poziomem życia społecznego11. 

Wskazane powyżej uwarunkowania dotyczą różnych aspektów sytu-
acyjnych mogących prowadzić najpierw do używania narkotyków (jak 
i podejmowania czynności o dużym potencjale uzależniającym), a następ-
nie uzależnienia od nich. Te same czynniki mogą prowadzić do pierwszych 

11  Szersze analizy problemów prowadzących do zachowań dewiacyjnych, obrazujących nie-
dostosowanie społeczne lub społecznie szkodliwe, znajdzie czytelnik m.in. w pracach: H. Ma-
chel, K. Wszeborowski (red.), Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród 
młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskie-
go, Gdańsk 1999; L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki 
Specjalnej, Warszawa 2005; T. Wach, Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów 
zabronionych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006; K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Człowiek a patolo-
gie społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
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eksperymentów alkoholowych, do jego używania i nadużywania. Podob-
nie będzie z dziecięcym włóczęgostwem (określanym współcześnie jako 
„dziecko ulicy”). W przestudiowanej literaturze tematu odnaleźliśmy 
dziesiątki dowodów wskazujących np. na fakt, że młodzi ludzie w okresie 
adolescencyjnym mają dużą skłonność do naśladowania wzorców i zacho-
wań osób dla nich ważnych, a mechanizmy modelowania oraz społecznego 
uczenia są podstawowymi modelami powielania określonych wzorców spo-
łecznych. W ramach tych procesów następuje interioryzacja i internalizacja 
norm oraz zasad postępowania, także takich, które mogą stanowić zagroże-
nie psychiczne lub/i somatyczne. Nasuwa się także ważny wniosek, iż to, 
co jest charakterystyczne dla ostatnich 2–3 dekad, to zwiększenie zakresu 
i siły oddziaływania na młodych ludzi wzorców popularnych o niskich stan-
dardach etycznych, estetycznych i kulturowych, czemu możemy przypisać 
następujące cechy:

• znacząca część młodego pokolenia funkcjonuje w przestrzeni ikon 
popkultury, ikon na ogół nieosiągalnych, nierzadko głęboko różnych 
od rzeczywistych zachowań tych osób. Wypaczony obraz idola jest 
bezkrytycznie powielany, a część z tych wzorów jest wręcz obsku-
rancka, wulgarna, prymitywna intelektualnie;

• modele zachowań celebryckich i idoli charakteryzuje przyjmowanie 
postaw skrajnych, ryzykownych, ekscytujących i ekstrawaganckich;

• liczba wzorów popkulturowych rośnie i jest bardzo zmienna (ikony 
popkultury, co jest wynikiem potężnej roli mediów rozrywkowych, 
nieustannie się zmieniają, a rynek promuje postacie coraz bardziej 
ekscentryczne).

Chociaż w polskich analizach socjopedagogicznych nie powstały jesz-
cze badania dotyczące skali i modeli powielania wzorów celebryckich, bez 
większego błędu przyjąć możemy tezę o nasilaniu się mechanizmu modelo-
wania i powielania. Równocześnie masowe i wielkie, co do skali, wykorzy-
stanie mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu i telewizji do promo-
wania określonych zachowań i postaw, czyni je niezwykle wpływowymi. 
Jako przykłady można podać: kampanie destygmatyzujące marihuanę oraz 
te na rzecz jej legalizacji; wielkie kampanie promujące nowe nośniki multi-
medialne; zwoływanie stadionowego kibolstwa na uliczne burdy.

Studia nad przyczynami wzrostu różnych uzależnień kierują uwagę ba-
daczy także na inne zjawiska, wśród których coraz częściej podnosi się 
problem dysfunkcyjności w rodzinach oraz obecność w nich zachowań 
ryzykownych (w kontekście uzależnieniowym, np. nadużywanie alkoholu, 
nałogowe palenie tytoniu, tolerancyjne podejście rodziców do kwestii tzw. 
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lekkich narkotyków). Podkreślmy zatem, że we współczesnych nam cza-
sach dysponujemy coraz większą liczbą dowodów ujawniających spełnia-
nie tylko w ograniczonym zakresie lub wręcz niespełnianie przez rodziny 
jej funkcji zasadniczych: opiekuńczej, edukacyjnej, kulturowej, moralnej, 
wychowawczej i ekonomicznej. Tym, co zauważają pedagodzy szkolni 
oraz kuratorzy rodzinni jest także ograniczenie funkcji kontrolnej rodziny 
nad jej członkami, szczególnie dziećmi i młodzieżą12. Jako przykład niech 
posłużą wypowiedzi pedagoga szkolnego z gimnazjum w Wołominie: „Od 
miesięcy nie widzimy w szkołach rodziców uczniów najbardziej proble-
mowych, unikają nas, jak przysłowiowego ognia. Jedna z pruszkowskich 
matek stwierdziła wręcz, że „czeka aż syn skończy 18 lat i się wreszcie 
wyprowadzi”; a pedagog z Jaktorowa: „Największym problemem, jaki 
mamy do pokonania, jest opór rodziców. Gdy mówimy im o konieczności 
wprowadzania granic i stosowania norm, słyszymy – niech pani się zajmie 
swoimi dziećmi, a moje zostawi w spokoju. Na sugestię, że warto dziec-
ko zdiagnozować w poradni, padają wrogie słowa. Nie mamy narzędzi na 
zmianę tych zachowań, a są one coraz częstsze”. 

Gdy szukamy czynników wzmacniających niepożądane zachowania 
młodych ludzi, można wskazać na następujące cechy przestrzeni, w której 
poruszają się współcześni nastolatkowie, niosące ryzyko kontaktu z osoba-
mi zaburzonymi, uzależnionymi i ofertami narkotykowymi (alkoholowymi, 
nikotynowymi):

• pozadomowa aktywność nastolatków coraz częściej przenosi się na 
godziny późnowieczorne;

• poszerza się liczba rodziców niekontrolujących przestrzeni porusza-
nia się ich dzieci – tak tych realnych, jak i w cyberprzestrzeni;

• wydłuża się czas przebywania dzieci i młodzieży w świecie płytkiej 
popkultury, w tym czas nocny (powszechnością jest wieczorno-nocna 
aktywność młodzieży);

• młodzi ludzie bezproblemowo potrafi ą wskazać miejsca, gdzie można 
kupić narkotyki lub substancje działające podobnie (większa podaż, 
różnorodność ofert, sprzedaż internetowa);

• młodzi ludzie stają się ofi arami „zaprogramowanego” kłamstwa, 
zwłaszcza w dziedzinie tzw. lekkich narkotyków, istoty wolności oraz 
aktywności i postaw seksualnych.

12  Por. K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Człowiek a patologie społeczne, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2009; M. Jordan, Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich, Wydawnictwo Na-
ukowe Akademii Pedagogiczne, Kraków 2003; K. Borzucka-Sitkiewicz, Środowiskowe uwarun-
kowania agresywnych zachowań młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 
2010; F. Adamski (red.), Wychowanie w rodzinie, Wydawnictwo Petrus, Lublin 2010.



Człowiek i uzależnienia – uwarunkowania zjawiska 

28

Badania dotyczące tej problematyki, prowadzone od lat przez liczne 
ośrodki akademickie, jak i fundacje, dostarczają podobnych wniosków – 
nastolatkowie stają się ofi arami wielkiej zmiany systemowej, która niosąc 
„wielkie oferty”, przestaje stosować odpowiednie dla rozwoju emocjo-
nalnego i intelektualnego fi ltry. Świat bez granic stał się rzeczywistością. 
Najnowsze badania – choćby P. Migala13, K. Borzuckiej-Sitkiewicz oraz 
studia przygotowane pod kierunkiem Ewy Wysockiej14 – tę wiedzę posze-
rzają o nowe wnioski. Pierwszy z badaczy analizował zależności między 
warunkami środowiskowymi a występowaniem zaburzeń w zachowaniu 
(największy wpływ na zachowania nastolatków mają rodzina, szkoła i gru-
py rówieśnicze15; natomiast studia K. Borzuckiej-Sitkiewicz wskazują na 
duży wpływ środowiska szkolnego i grupy rówieśniczej na kształtowanie 
się tendencji do zachowań agresywnych16). Z kolei prowadzone od kilku lat 
badania Agnieszki Taper z warszawskiej SGGW nad światem najpopular-
niejszych gier komputerowych i sieciowych skłaniają do zadania trudnego 
pytania – skąd to moralne wyjałowienie ich pomysłodawców i autorów.

***
Podejmowane w pracy kwestie są diagnozowane i znane z wielu per-

spektyw. I tak, w ostatnim wielkim raporcie Światowej Organizacja Zdro-
wia wskazano, że „Pogarsza się stan zdrowia psychicznego ludzi na całym 
świecie. Aż 450 milionów ludzi na świecie co roku choruje na zaburze-
nia psychiczne, 70 milionów jest uzależnionych od alkoholu, 24 miliony 
choruje na schizofrenię, 10–20 milionów osób co roku próbuje popełnić 
samobójstwo, a milion odbiera sobie życie”17. Z kolei polskie doniesienia 
mówią o około 200 tys. rodaków uzależnionych od alkoholu, 800 tys. nad-
używających go, 50–60 tys. osób uzależnionych od narkotyków, kolejnych 
100–120 tys. używających ich okresowo. Jak się wydaje, ta ostatnia liczba 
szybko ulegnie zwielokrotnieniu jako wynik promocji marihuany. 

Najnowsze analizy problemu narkotykowego w Europie zawarte w rocz-
nym sprawozdaniu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków 

13  Por. P. Migala, Wybrane patologii społeczne w aspekcie ich uwarunkowań, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2011.

14  Zob. E. Wysocka (red.), Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie, Wydawnictwo Akade-
mickie Żak, Warszawa 2012.

15  Problem ten szerzej opisuje m.in. A. Lipka w pracy Zjawiska patologii społecznej wśród 
młodzieży, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1977.

16  Por. K. Borzucka-Sitkiewicz, Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań mło-
dzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

17  Za: M. Brzezińska, Psychika w kryzysie, „Charaktery. Magazyn psychologiczny” 2008, 
nr 1, s. 14.
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i Narkomanii wskazują utrzymywanie się wysokiego odsetka osób, które 
zadeklarowały używanie marihuany – jest ich na naszym kontynencie ponad 
80 mln, z tego 23 mln w ciągu ostatniego roku. Z kolei w ostatnim (2011 r.) 
badaniu EPSAD odnotowano wzrost rozpowszechnienia używania marihu-
any i haszyszu w Polsce – co czwarty badany z grupy wiekowej 15–64 lata 
(24%) miał kontakt z przetworami konopi (w 2006 r. było to 16%)18. Z kolei 
ostatnie analizy GATS mówią o odradzaniu się palenia wśród nastolatków 
i zatrważającym poziomie regularnie palących kobiet, w tym w ciąży. 

Skala zjawisk zaburzeniowych czyni zasadnym poszukiwanie ich w wie-
lu źródłach, w tym także statystykach medycznych (rosnąca liczba dzie-
ci z zaburzeniami wagi oraz zastraszającym poziomem cholesterolu) oraz 
ekonomicznych (niezwykle wysoki odsetek młodych ludzi bezrobotnych 
lub bez stałej i stabilnej pracy). Bardzo ciekawych wniosków dostarczają 
nam autorskie badania w mazowieckich i śląskich szkołach, gdzie rośnie 
liczba nauczycieli mających niemal codzienny kontakt z oporem edukacyj-
nym i wychowawczym, zachowaniami skrajnie niegrzecznymi, wybuchami 
słownego chamstwa. W 2011 r. spotkaliśmy się w jednej ze skierniewickich 
szkół ze zdarzeniami obrazującym moralną kondycję dzieci i niemoc szkoły 
w rozwiązaniu problemów edukacyjno-wychowawczych:

• uczeń, który nie zdał do kolejnej klasy, od nowego roku szkolnego 
nadal uczęszczał na lekcje do swojej starej klasy, odmawiając wycho-
wawczyni, nauczycielom, dyrektorce, pedagogowi opuszczenia sali 
i udania się do swojej grupy: trzeba było interwencji zewnętrznej, aby 
uczeń podjął naukę we właściwej klasie;

• w tej samej szkole nauczycielka poszła na nieformalną umowę z kla-
są – jeśli ta nie będzie jej przeszkadzać w zajęciach, uczniowie mogą 
zajmować się swoimi sprawami. Pani prowadziła lekcję, a uczenni-
ce tworzące nieformalną grupę przywódczą przeglądały czasopisma 
młodzieżowe, słuchały przez słuchawki ulubionej muzyki.

Przedstawiony tu przykład nie jest powszechny, ale też nie jest odosob-
niony. Coraz więcej nauczycieli poddaje się, raz ze względu na brak do-
świadczenia w pracy z trudną młodzieżą, innym razem braku jednolitej 
koncepcji wychowawczo-edukacyjnej jako modelu pracy całego grona pe-
dagogicznego.

***

18  Por. A. Malczewski, Problem narkotyków I narkomanii w Europie i Polsce, „Remedium” 
2012, 12(238), s. 28–29.
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Przyczyny rozwoju zaburzeń i uzależnień, a szerzej zachowań dewia-
cyjnych, można również analizować w perspektywie dorobku badawczego, 
a często praktycznego, powszechnie znanych zagranicznych i polskich na-
ukowców – niektóre podejścia teoretyczne oraz wyjaśnienia prezentujemy 
w części II opracowania.

Polecana literatura do części I:

1. M. Jarosz, Transformacja tu i teraz (s. 9–24); J. Kulpińska, Przy-
szłość dzieci (s. 250–265); [w:] M. Jarosz (red.), Wygrani i przegra-
ni polskiej transformacji, Ofi cyna Naukowa, Warszawa 2005.

2. J. Ślipko, 9 dylematów etycznych, Wydawnictwo Petrus, Kraków 
2010, s. 64–78.

3. K. Stobińska, Społeczny kontekst i percepcja ryzyka, [w:] Ryzyko 
– między kulturą strachu a kalkulowaną niepewnością, Wydawnic-
two SGGW, Warszawa 2011, s. 9–26.

4. Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Wydawnic-
two ZNAK, Kraków 2007, s. 163–236.

5. E. Leśniewska, A. Gołębiowski, Wychowanie dzieci w duchu war-
tości, [w:] Dziecko w edukacyjnej przestrzeni międzypokoleniowej, 
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6. K. Bełch, Utrata kulturowej tożsamości Europy i wynikające z niej 
wyzwania w świetle nauczania Kościoła, „Społeczeństwo i Rodzi-
na” 2011, nr 4(29), s. 10–19.

7. A. Radziewicz-Winnicki, Społeczeństwo w trakcie zmiany, Gdań-
skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 7–27.

8. A. Malczewski, Problem narkotyków i narkomanii w Europie i Pol-
sce, „Remedium” 2012, nr 12, s. 28–29.
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CZĘŚĆ II

PATOLOGIE – UZALEŻNIENIA: 
ZJAWISKO I JEGO IMPLIKACJE 

 Mariusz Jędrzejko, Marek Walancik, Małgorzata Janusz

Od czasów antycznych w świadomości człowieka budowały się obraz 
i analiza ludzi, którzy na skutek różnych – często jeszcze dla analizują-
cych niezrozumiałych – czynników popadali w stany budzące raz zdziwie-
nie, innym razem przerażenie. Pierwsze zapiski o ludziach upijających się, 
odurzonych gazami wydobywającymi się z ziemi, oparami roślin palonych 
w rytualnych ogniskach czy pijących wywary sporządzone przez budzące 
grozę wiedźmy i czarownice ukazywały człowieka zagubionego w nieprzy-
jaznej przyrodzie. 

Wydaje się, że bez większego błędu uznać możemy, iż kontakty praludzi 
i naszych poprzedników z okresu starożytności z substancjami psychoak-
tywnymi (alkohole, środki odurzające) były niczym innym, jak próbą „wy-
trzymania” w świecie pełnym dzikich zwierząt i ludzi, niewytłumaczalnych 
zjawisk przyrody, niezrozumiałych wydarzeń na niebie, tajemnych bły-
skawic, przecinających niebo meteorytów. Trudno się temu dziwić, skoro 
w świecie człowieka z minionych epok liczba nowych pytań stawianych 
przez odkrywane przez niego środowisko, przekraczała liczbę możliwych 
logicznych odpowiedzi.

Dlaczego zatem w czasach współczesnych, dysponując ogromem wie-
dzy medycznej i psychologicznej, dowodami na destrukcyjny charakter 
wszelkich uzależnień i czynów ryzykownych człowiek eksperymentuje 
i nadużywa jeszcze bardziej? Czy jest to tylko skutek coraz większej po-
pulacji ludzkości, a więc i większego prawdopodobieństwa zachowań de-
wiacyjnych? Wszak pijany Noe żył w społeczności kilkudziesięciu tysięcy 
ludzi, natomiast współczesny pijany nastolatek w tysiąckrotnie większej...
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Grafi ka 5. Kluczowe czynniki generujące powstanie uzależnień i zaburzeń 

Źródło: opracowanie i grafi ka własne.

Uzależnienia są przejawem patologii, a więc choroby, którą powinniśmy 
postrzegać w cztery wymiarach – somatycznym, psychicznym, społecznym 
i moralnym. Każdej z tych kategorii przypisana będzie odpowiednia dzie-
dzina(y) nauki zajmująca się objawami tej choroby, jej analizą i przeciw-
działaniem – medycyna; psychiatria i psychologia; pedagogika i socjologia; 
teologia moralna. 

Pierwszymi, którzy zauważyli szerszy kontekst uzależnień, w rozumie-
niu zachowań szkodliwych, destrukcyjnych, zaburzeń byli Grecy, bowiem 
to im przypisujemy terminy pathos (choroba) i logos (nauka), w wyniku 
czego powstał termin powszechnie w nauce znany jako patologia (nauka 
o cierpieniu)1. 

Jeśli na termin ten będziemy patrzyli z medycznego punktu widzenia, 
otrzymujemy przestrzeń zajmującą się zmianami chorobowymi zachodzący-
mi w ustroju człowieka pod wpływem czynnika chorobotwórczego, zarówno 
w budowie narządów i tkanek, jak i w ich czynnościach2. O ile dla medycy-
ny problem patologii jest prosty – odstępstwo od normy jest stosunkowo ła-
two dostrzegalne, o tyle w naukach społecznych nie jest to już tak oczywiste. 

1  Pierwszą pracą pedagogiczną, w której podjęto próbę kompleksowego ujęcia problemów 
patologii społecznej, jest podręcznik I. Pospiszyl pt. Patologie społeczne, Wydawnictwo PWN, 
Warszawa 2008.

2  Zob. T. Rożniatowski (red.), Polski Słownik Medyczny, PZWL, Warszawa 1981.
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Zatem podniesienie temperatury ciała o jeden stopnień będzie przejawem cho-
robowym, ale nie istnieją już miary dające podstawy do określenia, że dopiero 
przekroczenie pewnego odsetka populacji daje podstawę do postawienia tezy 
o chorej społeczności. Opisywana tu kwestia stanowi przedmiot niekończą-
cego się dyskursu naukowego, w którym – w zależności od licznych kontek-
stów – obserwujemy płynność defi nicji zachowań patologicznych. Stan ten 
jest wynikiem trudności określenia kluczowych czynników „chorobotwór-
czych” i stopnia ich zagrożenia, a także czytelnego poziomu między zdro-
wiem społecznym a patologią społeczną. Co więcej, wraz z rozwojem nauk 
pojawiły się kolejne określenia – dewiacja społeczna (dzielona na pozytywną 
i negatywną), zachowania problemowe, zachowania ryzykowne, niedostoso-
wanie społeczne, zachowania destrukcyjne, zachowania kompulsywne. Mno-
gość defi nicji i zakresów pojęciowych jeszcze bardziej komplikuje czytelne 
określenie tego, co jest, a co nie jest patologiczne w rozumieniu społecznym. 

Bez wątpienia 30 lat temu za patologiczny uznawano homoseksualizm, 
dzisiaj – w wyniku ofensywy środowisk LGBT – dla wielu osób nie jest to 
już tak oczywiste, a w dyskursie publicznym próbuje się to zachowanie nie-
naturalne i nienormatywne ukazać jako stan równoprawny z heteroseksuali-
zmem. Podobnie rzecz ma się z narkotykowymi eksperymentami z marihu-
aną, gdyż podejmowane są rozliczne próby przekonania opinii publicznej, 
że jest to narkotyk mniej uzależniający, mniej szkodliwy, zatem jego legali-
zacja ma sens społeczny. Te dwa przykłady podajemy jako przejawy zmia-
ny podejścia do pojęcia patologia społeczna w ostatnich kilku dekadach.

Ocena tego, co jest patologiczne, a co nie jest, może być również wypro-
wadzona z innej perspektywy. 

Otóż, jeśli nadamy normie i odchyleniom od niej charakter kontinuum, 
zasadne staje się przyjęcie tezy, że patologią będzie skrajna forma nienor-
malności, choć może to budzić pewne wątpliwości natury moralnej i spo-
łecznej (np. dotyczące czytelnej granicy między normalnością a nienormal-
nością). Uwaga ta jest o tyle istotna, że niektórzy badacze akcentują, że 
ustalenie ostrych granic pomiędzy tym, co nienormalne a patologiczne nie 
jest właściwie możliwe, bo granice takie po prostu nie istnieją. Jak celnie 
zauważają Martin Seligman, Elaine Walker i David Rosenhan, „w prze-
ciwieństwie do oceny temperatury, ocena nienormalności ma charakter 
społeczny […] a ocenę nienormalności łatwo i błędnie można przypisać 
wszelkim sposobom zachowania, które społeczeństwo obecnie uważa za 
naganne”3. Ale nawet przy tym zastrzeżeniu dostrzegamy, że coraz więcej 

3  M.E.P. Martin, E.L. Walker, D.L. Rosenhan, Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Poznań 2003, s. 39. 
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ludzkich zachowań odbiega od ogólnie akceptowanej normy, która zakreśla 
granice tego, co jest dla człowieka (w ujęciu społecznym i szerszej perspek-
tywie) dobre. 

Podejmowane od niemal 100 lat próby określenia treści i granic pojęcia 
patologia społeczna wskazują na zasadność rozróżnienia dwóch obszarów 
problemowych: 

• patologia, jako teoria zjawisk patologicznych;
• oraz patologia rozumiana jako specyfi czna odmiana (forma) rzeczy-

wistości społecznej4, która w sposób istotny odróżnia się od zacho-
wań konformistycznych, tych najczęstszych. 

Podkreślmy zatem, że opisywany tu termin patologia społeczna jest 
znacznie pojemniejszy niż termin zachowanie patologiczne5. Otóż pierw-
szemu pojęciu przypisywać będziemy, za Adamem Podgóreckim, obszar 
refl eksji naukowej, traktując patologię społeczną jako dyscyplinę naukową, 
której obszarem zainteresowania jest „refl eksją nad objawami i przyczyna-
mi powstania i istnienia problemów społecznie szkodliwych oraz środkami 
zaradczymi wobec nich stosowanymi”6. Cytowany tu socjolog uważał, że 
aby coś uznać za patologiczne, powinno spełniać kryterium zachowania 
(systemu społecznego) pozostającego w „[…] w zasadniczej, niedającej się 
pogodzić sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami, które w danej 
społeczności są akceptowane”7. W ujęciu Podgóreckiego ujawnia się wy-
raźnie wpływ danej grupy społecznej i norm przez nią aprobowanych na 
ocenę danego elementu rzeczywistości. Inny z polskich badaczy tej pro-
blematyki – Eugeniusz Bielicki zaznacza, że określając, co jest, a co nie 
patologiczne, powinniśmy „[…] mieć na uwadze określone zjawiska spo-
łeczne, których istotne elementy są oceniane jako negatywne w relacji do 
akceptowanego w danym systemie społecznym systemu wartości i systemu 
normatywnego”8. W literaturze tematu znajdujemy wiele innych ujęć opi-
sywanego tu terminu:

• Jacek Malec uważa za patologię społeczną ogół przypadków 
śmierci, obniżenia poziomu moralnego, pogorszenia samopo-
czucia i strat materialnych spowodowanych naruszeniem reguł 

4  W. Szczęsny, Zarys resocjalizacji z elementami profi laktyki społecznej, Warszawa 2003, 
s. 111.

5  P. Gindrich, Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania, Lublin 2007, s. 30, cyt. za 
M. Filipiak, Socjologia zachowań dewiacyjnych, Lublin 1997, s. 21–22.

6  A. Podgórecki (red.), Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976, s. 13.
7  A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, Warszawa 1969, s. 24.
8  E. Bielicki, Z problematyki resocjalizacyjnej: patologia społeczna, patologia indywidu-

alna, etiologia kryminalna, kara, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Byd-
goszcz 2005, s. 39.
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prakseologicznych, moralnych i prawnych oraz postępowaniem 
autodestrukcyjnym9;

• zdaniem Ireny Pospiszyl, wyróżnić można specyfi czne cechy zjawisk 
patologicznych: naruszanie norm i wartości; destruktywność zacho-
wania mierzona skalą potępienia społecznego; występowanie w więk-
szej zbiorowości lub skali masowej; konieczność wykorzystania zbio-
rowej siły w celu przeciwstawienia się tego rodzaju problemom10;

• z kolei we współczesnych analizach pedagogicznych spotykamy się 
z podkreśleniem, że patologia może przybierać wymiary: indywidu-
alny, grupowy lub instytucjonalny11, co wskazuje na jej wielowymia-
rowy i różnorodny charakter;

• w ostatnich latach pojawiają się także studia wskazujące na zasad-
ność rozróżnienia problemów i zaburzeń społecznych od patologii 
społecznych, jak i łączenia ich. Wskazuje się również, że ujawnione 
wymiary patologii mogą wpływać na siebie, przenikać się, a nawet 
warunkować wzajemnie, czyli być prekursorem wzmocnienia zacho-
wań patologicznych lub pojawienia się nowych dewiacji.

W podejmowanych analizach tego zjawiska wskazuje się także na inne 
rozróżnienia: 

• patologie indywidualne12 i grupowe; 
• patologie o charakterze uzależnień (chemicznych i niechemicznych); 
• patologie generujące głównie problemy medyczne, jak i „interdyscy-

plinarne”; 
• niektórzy badacze podejmują próbę podziału patologii na występują-

ce w makro- i mikroskali, bądź jednoprzyczynowe i wieloprzyczyno-
we; personalne i instytucjonalne. 

Ujęć zjawiska, jak i form zaliczanych do tej grupy problemów społecz-
nych jest coraz więcej, co wskazywałoby na poszerzanie się problemowych 
zachowań człowieka oraz zjawisk zaburzających jego indywidualne oraz spo-
łeczne funkcjonowanie. W niektórych analizach pojawiają się także tezy o co-
raz większej interakcyjności poszczególnych form zachowań patologicznych, 
wywoływaniu głębokich zaburzeń oraz kosztów ekonomicznych. Z kolei 

9  Zob. J. Malec, Patologia społeczna jako zjawisko. Projekt defi nicji, Państwo i Prawo, War-
szawa 1986.

10  I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s. 12.
11  D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, 

Warszawa 1999, s. 176.
12  Do zjawisk patologii indywidualnej zaliczamy zachowania przestępcze, samobójstwa, al-

koholizm bądź narkotyzowanie się, i chociaż zachowania te są indywidualne, gdyż dotyczą danej 
jednostki, to jednak odnieść je można również do innych osób, określonej zbiorowości, większej 
liczebności ludzi. Tamże, s. 39.
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toksykolodzy i psychiatrzy donoszą o bardzo długim okresie wychodzenia 
z patologii – uzależnień chemicznych i niechemicznych. Seligman, Walker 
i Rosenhan – autorzy pracy Psychopatologia, akcentują trzy kluczowe ce-
chy tego typu zachowań patologicznych: utratę kontroli nad zażywaniem 
substancji; upośledzenie codziennego funkcjonowania oraz kontynuowanie 
używania substancji pomimo przykrych skutków ich zażywania; fi zyczne lub 
emocjonalne przystosowanie do substancji13. Jest zatem oczywiste, że skutki 
zachowań patologicznych mają charakter wielowymiarowy.

Poniżej przedstawiamy niektóre z tych podziałów.

Grafi ka 6. Wybrane klasyfi kacje patologii społecznych

Źródło: opracowanie własne.

Wskażmy także, że w literaturze tematu występują inne podziały. Dys-
kurs na temat tego, co jest, a co nie jest patologiczne – w jednym z okre-
ślonych wcześniej wymiarów – zakreśla coraz większe kręgi oraz budzi 
liczne spory. 

13  M. Seligman, E. Walker, D. Rosenhan, Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Po-
znań 2003, s. 621.
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komania, lekomania, bigoreksja i sterydomania, dopalacze, 
inne substancje, politoksykomania

Ubóstwo i bieda, bezrobocie, wykluczenia spo-
łeczne i marginalizacja, rozwody, młodociane 
matki, dzieci w niepełnych rodzinach, rozłąka 
ekonomiczna – eurosieroctwo, agresja, prze-
moc w rodzinie, wyzysk ekonomiczny – nowe 
niewolnictwo, szara strefa, mobbing, nepotyzm, 
choroby cywilizacyjne, dysfunkcje rodziny, roz-
wody, chciwość, obżarstwo, biurokracja, dzieci 
ulicy, cyberprzemoc, homoseksualizm

Uzależnienia chemiczne: seksoholizm, bulimia, tano-
reksja, pracoholizm, uzależnienie od człowieka, cyberho-
lizm, infoholizm, wizualizacje, zakupoholizm, uzależnie-
nie od idei, destrukcyjne kulty, anoraksja, hazard

Inne patologie (dewiacje): prostytucja, samobójstwa, 
sekty i destrukcyjne kulty, dewiacje seksualne i pedofi lia, 
pornografi a, handel ludźmi, niewolnictwo, przestępczość, 
agresywne subkultury, korupcja

Instytucjonalne

Patologie społeczne Współczesne problemy społeczne
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Po pierwsze, obserwujemy liczne próby redefi niowania pojęcia poprzez 
jego ograniczanie zakresowe, pod drugie zaś uznanie w jakiejś kulturze lub 
systemie określonego zachowania za normatywne wywołuje natychmia-
stowe próby podjęcia podobnej perspektywy w Polsce. Klasycznymi tego 
przykładami są wskazane wcześniej kwestie związane z marihuaną i ho-
moseksualizmem. Możemy mówić o konsekwentnym odchodzeniu od dia-
gnozy problemu w perspektywie antropologiczno-aksjologicznej na rzecz 
perspektywy kulturowej, która – jak wiadomo – jest wyjątkowo podatna 
na zmiany. Wydaje się zasadne wskazanie, że takie podejście ułatwia upo-
wszechnianie się niektórych zachowań dewiacyjnych, bowiem następuje 
zaburzenie postrzegania rzeczywistości społecznej w perspektywie dobra 
człowieka i społeczeństwa na rzecz hedonistycznego zaspokojenia potrzeb 
jednostki. Ten problem najczęściej dotyczy ludzi młodych, u których czy-
telne kryteria aksjologiczne (oparte na triadzie piękno–dobro–miłość) za-
stępowane są nowymi wzorcami o płynnych granicach. 

***
Kontynuując rozważania nad defi nicją problemu, warto przytoczyć po-

glądy jednego ze znanych badaczy problematyki patologii społecznych Vy-
tautasa Kavolisa, który zdefi niował patologię społeczną jako destruktywne 
i autodestruktywne zachowania ludzi, grup lub całych społeczeństw, wska-
zując na różne jej wymiary, zakres, a tym samym poziom niebezpieczeń-
stwa14. Natomiast cytowany już polski socjolog Adam Podgórecki, będący 
twórcą jednej z najbardziej znanych defi nicji patologii społecznej, uważa 
ją za ten rodzaj zachowania, ten typ instytucji, niedającej się pogodzić 
sprzeczności z światopoglądowymi wartościami, które w danej społeczności 
są akceptowane15. Podejście Podgóreckiego akcentuje problem wzorców 
społecznych, które – gdy są naruszane – prowadzą do zaburzania relacji 
społecznych, a zatem interesów społecznych oraz indywidualnych. Z ko-
lei pedagog resocjalizacyjny Andrzej Lipka określa patologię jako okre-
ślony stan postaw, zachowań i sytuacji życiowych, który jest szkodliwy dla 
historycznie uwarunkowanego postępu i powoduje ujemne następstwa dla 
wszechstronnego rozwoju jednostki, grupy lub całego społeczeństwa, a po-
lega na nieprzestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, norm moral-
nych, obyczajowych i kulturowych oraz na odrzuceniu lub nieposzanowaniu 
wartości obiektywnie zgodnych z interesami jednostki i ogółu obywateli na 

14  Cytat za: K. Majewska-Brzyska, Patologie społeczne w rodzinie a nieprzystosowanie spo-
łeczne ucznia, „Nowa Szkoła” 1999, nr 10.

15  Zob. A. Podgórecki (red.), Zagadnienia patologii społecznej, Wydawnictwo PWN, War-
szawa 1976.
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określonym etapie rozwoju kraju16. Podejście to – bardziej precyzyjne od 
poprzedniego, akcentujące społeczny wymiar zaburzenia – wskazuje na 
obszary naruszania przyjętych reguł i zasad. Kwestia ta pojawia się tak-
że w studiach socjologicznych Jacka Wodza, który wskazuje na patologię 
społeczną jako zespół zjawisk niezgodnych z normami przyjętymi w danej 
społeczności, wskazuje jednak na proces a nie na stan, na trwanie i nasile-
nie tych zjawisk17. Już w latach 70. XX wieku J. Wódz podkreślał poszerza-
nie się patologii społecznych, ich dysfunkcjonalny i zakłócający porządek 
społeczny charakter. Takie ujęcie omawianej tu kwestii przez wybitnego 
socjologa bliskie jest naszemu rozumieniu współczesnego wymiaru pato-
logii społecznych. Przy dynamice zmian, jej mnogości, różnych obrazach 
i modelach zachowań społecznych o patologii powinniśmy mówić wtedy, 
gdy funkcjonowanie określonych zachowań, modeli, wzorów, rozwiązań 
funkcjonalnych godzi w dobrostan funkcjonowania człowieka.

To tło zaburzeń określanych mianem patologii społecznych jest bliskie 
podejściu pedagogicznemu reprezentowanemu przez licznych polskich ba-
daczy. Jak zauważa I. Budrewicz, liczba terminów jest tak duża, że zasadne 
jest precyzowanie pojęcia poprzez nadawanie mu konkretnych obszarów. 
Autorka uważa, że trudno jest np. jednoznacznie zdefi niować zakres „ro-
dziny patologicznej”, choć już Maria Łopatkowa wskazuje na jej konkretne 
cechy (oboje lub jedno z rodziców jest alkoholikiem, przestępcą lub trudni 
się nierządem). Z kolei według Krystyny Marzec-Holki, za patologiczną 
uważać można taką rodzinę, która z przyczyn leżących w niej samej nie jest 
w stanie wykonywać właściwych sobie podstawowych zadań związanych 
z wychowaniem i opieką nad dzieckiem oraz funkcjonowaniem rodziny. 

Tym, co jest charakterystyczne dla współczesnych czasów, to wydłuża-
nie się listy czynników zaburzających rodzinę i prowadzących ją do stanu 
patologicznego. Obok „klasycznych” już – narkomanii, lekomanii, prze-
mocy, alkoholizmu, kazirodztwa, pedofi li, maltretowania, dzieciobójstwa, 
zaliczymy zjawiska nowe – zaburzenia pracą, infoholizm, zakupoholizm, 
materialne kupowanie dzieci18.

16  A. Lipka, Zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży, Wydawnictwo PWN, Warsza-
wa 1977, s. 12. Cytowany tu A. Lipka zalicza do zjawisk patologicznych charakterystycznych 
dla ludzi młodych m.in.: przestępczość nieletnich i młodocianych; alkoholizm i nadużywanie 
alkoholu; uzależnienie lekowe, toksykomanię; samobójstwa i zamachy samobójcze; prostytucję 
nieletnich i młodocianych; ucieczki z domów rodzinnych, zakładów wychowawczych, zakładów 
poprawczych; pasożytnictwo społeczne, a nawet zachorowalność na choroby weneryczne i nie-
przystosowanie społeczne wyrażające się w chorobach psychicznych.

17  Por. J. Wódz, Zjawiska patologii społecznej a sankcje społeczne i prawne, Gdańskie Wy-
dawnictwo Naukowe, Gdańsk 1973.

18  Zob. m.in.: J. Sztumski, Czy możemy mówić o patologii społecznej, [w:] T. Sołtysiak (red.), 
Zjawiska patologii społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 



Patologie – uzależnienia: zjawisko i jego implikacje  

39

W literaturze ostatnich lat spotykamy się także z próbami wyjaśnienia 
omawianego w tej części pracy problemu poprzez wprowadzenie rozróżnie-
nia dewiacji na indywidualną, sytuacyjną, kumulatywną i systematyczną19. 
Tak zbudowany podział miałby wyjaśniać kluczowe źródła podejmowania 
przez człowieka zachowań zagrażających jemu samemu:

• dewiacje indywidualne będą tkwiły w specyfi cznych cechach fi zycz-
nych i psychicznych jednostki – np. podatności na wpływy, brakach 
psychofi zycznych; zaburzeniach psychicznych; 

• dewiacje sytuacyjne to nic innego, jak stany sprzyjające lub zmusza-
jące do naruszania określonych norm, np. jako przymuszający wpływ 
grupy subkulturowej, wynik stosowania przemocy fi zycznej lub psy-
chicznego zastraszenia. Do tej grupy można także zaliczyć socjaliza-
cję w środowisku silnie zaburzonym zjawiskowymi formami patolo-
gii społecznej;

• dewiacje kumulatywne mają miejsce wtedy, gdy określone warunki 
społeczne lub wynikające z kultury będą stwarzały podobne sytuacje 
dla poszczególnych jednostek – np. zagrożenia wynikające z socjali-
zacji w rodzinie z problemem alkoholowym lub przestępczej;

• dewiacje systematyczne będące następstwem funkcjonowania w zor-
ganizowanej grupie dewiacyjnej (np. subkultura więzienna, sekta, 
izolująca się społecznie grupa narkomańska).

Dostrzeżenie różnorodności zachowań i sytuacji patologicznych jest do-
robkiem amerykańskiej socjologii i psychologii lat 50. i 60. XX wieku, ze 
szczególnym podkreśleniem studiów nad subkulturami młodzieżowymi oraz 
zjawiskiem narkomanii. W Polsce wielką różnorodność destrukcyjnych za-
chowań spójnie ujęła socjolog Maria Jarosz, określając patologię społeczną 
jako zbiór różnorodnych typów dewiacji społecznej20. Polskie badania nad pa-
tologią społeczną ogniskują się w obrębie socjologii i pedagogiki (zwłaszcza 
resocjalizacyjnej i społecznej – przykładem mogą być rozważania Lesława 
Pytki nad istotą patologii społecznej, poszukującego wyjaśnienia tej kwestii 
w ujęciu granic między normą a patologią21). Kolejne polskie badania nad 

1995; I. Budrewicz, Społeczne uwarunkowania przestępstw młodocianych mężczyzn przeciw-
ko mieniu, WSiP, Bydgoszcz 1992; K. Marzec-Holka, Nie będziesz bił dziecka swego! Studium 
z zakresu profi laktyki społecznej, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1996; Z. Tyszka, 
Istotne zmiany w socjalizacji rodzinnej, „Problem rodziny” 2000, nr 2/3; J. Śledzianowski, Alko-
holizm i inne zjawiska patologii społecznej, Wydawnictwo Michalineum, Warszawa 1991.

19  B. Urban, J.M. Stanik, Resocjalizacja, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, s. 114.
20  Zob. M. Jarosz, Problemy dezorganizacji rodziny; determinanty i społeczne skutki, PWN, 

Warszawa 1979. 
21  Zdaniem L. Pytki, norma jest synonimem prawidłowości tego, co powinno być zgodne 

z oczekiwaniami społecznymi i standardami społeczno-kulturowymi. Autor ten wymienia kry-
teria stosowane przy określaniu normy i patologii w ludzkim zachowaniu: statystyczne, biolo-
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zjawiskiem patologii społecznej rozszerzały jej zakres przedmiotowy o te 
problemy, które w sposób istotny zaburzały funkcjonowanie społeczeństwa: 
prostytucja (Z. Izdebski, J. Kurzępa), korupcja (A. Kojder, M. Jarosz), nar-
komania (Cz. Cekiera, A. Frieske, J. Kocur, J. Śledzianowski, I. Niewiadom-
ska, Z. Juczyński), nikotynizm (W. Zatoński, J. Szymborski), agresja (A. Frą-
czek), kompulsywne używanie multimediów (A. Andrzejewska S. Bębas, 
J. Pyżalski, A. Augustynek), dopalacze (M. Jędrzejko), agresywne subkultury 
młodzieżowe (M. Jędrzejewski), sekty i destrukcyjne kulty (A. Zwoliński, 
I. Kamiński), nieformalne sieci (A. Zybertowicz).

Nieprzypadkowo też podejmowane w ostatniej dekadzie studia pedago-
giczne i socjologiczne ujmują w obszarze patologii jej nowe lub znacznie 
nasilone formy – hazard, agresja rówieśnicza, cyberagresja, pedofi lia, mob-
bing, dzieci ulicy, bezdomność, dziecięca prostytucja, cyberseks, porno-
grafi a (I. Niewiadomska, I. Pospiszyl, E. Bielecka, J. Kurzępa, A. Rejzner, 
B. Urban, M. Walancik, S. Bębas, M. Przybysz-Zaremba). Według badaczki 
tej problematyki Ireny Pospiszyl, przyspieszenie społeczno-ekonomiczne 
oraz zmiany społeczno-kulturowe znacznie poszerzyły „szanse” spotkania 
zachowań patologicznych22. 

Na zakończenie tej części rozważań dodajmy, że w niektórych analizach 
za tożsame lub bliskie zakresowo omawianemu tu terminowi uznaje się ta-
kie pojęcia, jak: dezorganizacja społeczna, wykolejenie społeczne, niedo-
stosowanie społeczne, nieprzystosowanie społeczne, choć naszym zdaniem 
występują między nimi istotne różnice.

Uznamy zatem za patologiczne te obszary, konsekwencje i czyny czło-
wieka, które będą miały destrukcyjny wpływ na jego społeczne funkcjono-
wanie (w wymiarze indywidulanym i/lub grupowym) oraz zaburzały jego 
homeostazę. 

Wydaje się zatem zasadnym stwierdzenie, że patologia społeczna jest 
pojęciem niezwykle szerokim i zarazem pojemnym, bowiem obejmuje ona 
wszelkie problemy, procesy, zjawiska oraz konkretne zachowania, które po-
przez swój charakter godzą w normy i zasady społeczne, porządek prawny 
i moralny, zdrowie, prowadząc do naruszenia homeostazy człowieka. To, co 
charakterystyczne dla opisywanego tu problemu, to występowanie – jako 
konsekwencji – indywidulanych i/lub zbiorowych (grupowych) strat (kosz-
tów). Można także stwierdzić, że tym, co odróżnia patologię od problemów, 
jest nieodwracalność niektórych strat.

giczne/ekologiczne, medyczno-psychiatryczne, psychologiczne, interakcyjne, społeczne i peda-
gogiczne. Szerzej: L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki 
Specjalnej, Warszawa, 2005.

22  Zob. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
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Jeśli piszemy o uzależnieniach jako rodzaju patologii społecznej, to stan 
ten ujawnia specyfi czne cechy, które nie występują w żadnym innym przy-
padku. Zauważmy zatem, że ktoś z cechami uzależnienia będzie spełniał 
jedno z poniższych – lub obu na raz – kryteriów:

• występowanie powtarzających się stanów jako skutek działania (bra-
ku) substancji – zachowania;

• ujawnianie się konsekwencji zdrowotnych (somatycznych/psychicz-
nych), o tendencji pogłębiającej się.

2.1. Przyczyny i uwarunkowania uzależnień – patolo-
gii społecznych

Jako zjawisko wielopłaszczyznowe, złożone, wielowymiarowe uzależ-
nienia mają równie skomplikowaną etiologię. Nie znajdziemy zatem jedne-
go czynnika całkowicie dominującego w ujawnianiu się przyczyn uzależ-
nień, choć niektóre czynniki wywierają wpływ silniejszy lub progowy. Po-
szukiwania wyjaśnienia tej kwestii kierują uwagę badaczy na czynniki spo-
łeczne, środowiskowe, społeczno-ekonomiczne, moralne oraz strukturalne. 
O ile prawdziwe jest stwierdzenie, że zachowania patologiczne rodziców 
mogą stymulować podobne postawy u ich dzieci, o tyle wiemy, że nie każde 
dziecko alkoholika będzie uzależnione od alkoholu, tak jak nie każda córka 
prostytutki będzie się prostytuowała. Analiza literatury tematu pozwala na 
stwierdzenie, że wyjaśnienia dotyczące etiologii zachowań dewiacyjnych 
są bliskie lub jednoznaczne z ujawnianiem źródeł uzależnień. Po pierwsze 
dlatego, że uzależnienia zaliczamy do zachowań patologicznych, pod drugie 
dlatego, że istnieje „wspólna platforma” różnych zachowań dewiacyjnych, 
nawet jeśli niektóre z nich mają swoje bardzo specyfi czne uwarunkowania. 
Przedstawione poniżej rozważania nie wyczerpują tego interesującego te-
matu, a zakres podjętej analizy wynika ściśle z charakteru opracowania.

***
Coraz liczniejsze diagnozy rozwoju dewiacji społecznej wskazują na jej 

społeczne (środowiskowe) uwarunkowania, przy czym termin „społeczne” 
związany jest z szerszym kontekstem funkcjonowania społeczeństwa. 

Autor jednej z najbardziej znanych koncepcji zachowań dewiacyj-
nych Robert Merton wskazuje na kluczowe znaczenie struktury społecz-
nej dla pojawienia się patologii społecznej, a analizujący to podejście 
Andrzej Siemaszko opisuje to następująco: „Po pierwsze dlatego, że jest 
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ona konsekwentnie socjologiczna, stosunkowo rzadko odwołuje się do 
zmiennych psychospołecznych, psychologicznych itp. [...] Po drugie, jest 
to koncepcja, która konsekwentnie upatruje genezy dewiacji bezpośrednio 
w strukturze społecznej. Merton przyjmował zatem bardzo szeroką, makro-
socjologiczną perspektywę badawczą. Po trzecie, koncepcja Mertona jest 
bodaj najpopularniejszą współczesną teorią zachowań dewiacyjnych”23. 
U znanych badaczy tych kwestii – Franka Tannenbauma, Howarda Becke-
ra, E. Ericsona oraz Edwina Lemerta, Marii Łoś, Adama Podgóreckiego, 
jak i Andrzeja Kojdera – znajdziemy rozważania wskazujące na zależność 
zachowań dewiacyjnych od reakcji społecznych na nie (koncepcje24 nazna-
czenia społecznego – teorie labelingu25). W koncepcji tej przyjmuje się, że 
dewiantem nie jest ten, kto narusza normy, lecz ten, kto zostanie nazwany 
dewiantem przez jednostki lub dominujące grupy społecznie26. Samo naru-
szenie normy społecznie akceptowanej nie jest wystarczającym argumen-
tem do uznania osoby za dewiacyjną. Gdyby tak było, żylibyśmy w ma-
sowym społeczeństwie dewiantów, jak się bowiem okazuje, niemal każdy 
człowiek narusza jakąś normę (ponad milion ludzi rocznie popełnia w Pol-
sce czyny przestępcze, około 2 mln upija się, około milion eksperymentuje 
raz w roku z narkotykiem lub substancją działającą podobnie, niemal 75% 
kierowców deklaruje naruszanie norm określonych w prawie o ruchu dro-
gowym, 83 tys. osób odsiaduje wyroki, a kolejne 47 tys. skazanych czeka 
na zwolnienie miejsca, aby taką karę odbyć).

Opisywany w pracach Mertona mechanizm polega na tym, że ocenie-
niu jakiegoś czynu jako zły, a następnie przypisaniu tej oceny konkretnemu 
człowiekowi oraz jej zgeneralizowaniu27 towarzyszy uznanie człowieka za 
patologicznego, czyli dewianta. Taki proces obrazowania, często niezgodny 

23  A. Siemaszko, Granice tolerancji, dz. cyt., s. 24–25. 
24  Znany polski badacz problemów przestępczości i dewiacji Andrzej Siemaszko uważa, że 

opis ten nie spełnia wymogów teorii, bowiem „[…] koncepcja ta nie jest przedstawiana ani w ka-
tegoriach warunków koniecznych, ani wystarczających, ani nawet w kategoriach możliwości. 
Istnieje dewiacja bez reakcji społecznej i reakcja społeczna nieprowadząca do dewiacji wtór-
nej. Po drugie, wynikiem reakcji społecznej (stygmatyzacji) może być: a) zwiększenie dewiacji; 
b) zmniejszenie dewiacji; c) dewiacja może pozostać bez zmiany. Reasumując: kierunek nazna-
czenia społecznego można uznać jedynie za opis (i to niezbyt precyzyjny) zjawiska dewiacji 
i próbę, skądinąd niezmiernie potrzebną, uwrażliwienia opinii publicznej na szkodliwe niekiedy 
skutki ofi cjalnej i ostrej reakcji na zjawiska patologii społecznej. Jednak cele propagandowe 
przesłoniły w poważnym stopniu cele naukowe, jak wyjaśnianie i przewidywanie” – zob. A. Sie-
maszko, Społeczna geneza przestępczości. Wokół teorii zróżnicowanych powiązań, Warszawa 
1979, s. 224.

25  W. Poznaniak, Teorie uczenia się społecznego jako model normalnego i zaburzonego funk-
cjonowania jednostki oraz grupy, [w:] H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 
2000, s. 94.

26  We współczesnych czasach taką rolę mogą odegrać (i odgrywają) wielkie media. 
27  W. Poznaniak, dz. cyt., s. 95.
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z rzeczywistymi zachowaniami człowieka, który mógł np. dopuścić się jed-
norazowego czynu dewiacyjnego, pozwala na uproszczony, ale za to zrozu-
miały dla wszystkich odbiór rzeczywistości28. Podejście takie, jak zaznacza-
ją Andrzej Siemaszko oraz Bronisław Urban29, winno być osadzone w szer-
szej perspektywie teoretycznej, jaką jest symboliczny interakcjonizm30, 
z którego wywodzą się główne założenia ontologiczne i epistemologiczne 
charakteryzowanego tu nurtu. Inaczej mówiąc, stygmatyzacja31 (w peda-
gogice, psychologii i socjologii pojawiają się także terminy naznaczenie, 
etykietyzacja, labelizacja, piętnowanie) jest niczym innym, jak nadaniem 
jednostce społecznego statusu dewianta, niezależnie od tego, czy jest nim 
faktycznie32. Becker konkluduje to tak: „może być zarówno ktoś, kto fak-
tycznie lub rzekomo złamał jakąś ważną regułę ustanowioną przez pewną 
grupę społeczną, jak i ktoś, komu owi prawdziwi lub rzekomi outsiderzy 
przypną taką etykietę jako wyraz sprzeciwu wobec ich osądzającego wyro-
ku”33, dodając „Jeśli pewna reguła jest egzekwowana, osoba, która rzeko-
mo ją złamała, może być postrzegana jako człowiek szczególnego pokroju, 
ponieważ nie można być pewnym, czy będzie żyła w zgodzie z regułami 
uzgodnionymi przez grupę. Taki człowiek jest uważany za outsidera. Lecz 

28  Zob. H.S. Becker, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2009.

29  B. Urban, Zachowania dewiacyjne w założeniach symbolicznego interakcjonizmu. Impli-
kacje dla praktyki resocjalizacyjnej, [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 1, War-
szawa 2007, s. 99.

30  Kierunek ten łączy się z nazwiskami takimi badaczy, jak: Charles H. Cooley, Wiliam 
I. Thomas, Florian Znaniecki, John Dewey, a zwłaszcza George Herbert Mead, Herbert Blumer, 
Alfred Schutz, Erving Goffman. Szersze uzasadnienie tego stanowiska znajdzie Czytelnik w pra-
cach: E. Hałas, Symboliczny interakcjonizm – wielość orientacji a podstawy jedności perspekty-
wy, „Studia Socjologiczne” 1981, nr 1, s. 112–113; B. Urban, Zachowania dewiacyjne w założe-
niach symbolicznego interakcjonizmu. Implikacje dla praktyki resocjalizacyjnej, [w:] B. Urban, 
J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 1, Warszawa 2007, s. 100.

31  Pojawienie się terminu stygmat przypisuje się Ervingowi Goffmanowi, który ujął go 
jako „fi zyczną cechę, skazę ale także zdarzenia i sytuacje w życiu jednostkowym (np. skazanie 
i więzienie, przebyta choroba psychiczna), które są dostrzegane i rozpoznawane przez otocze-
nie jednostki. Określenie cechy jako stygmatu wywiera na jednostkę silną presję, która zmienia 
i wypacza jej samoakceptację i identyfi kację” – zob. też: E. Goffman, Piętno, Gdańsk 2007 oraz 
E. Czykwin, Stygmat, Warszawa 2007, s. 26.

32  Jednym z interesujących zjawisk wskazujących na ujawnianie się zachowań ryzykow-
nych i uzależnień, zwłaszcza wśród uczniów, jest nadawanie im stygmatów szkolnych, które 
wykluczają ucznia z grupy oraz nadają mu status „odmieńca”, kogoś gorszego. Dostrzeżono, 
że tacy uczniowie podejmują różnego rodzaju zachowania dla wyrównania statusu społecznego 
(grupowego). Ponieważ nie mogą tego osiągnąć przez dobre oceny, podejmują działania wyróż-
niające ich w grupie, np. jako pierwsi palą papierosy, podejmują aktywność seksualną lub upijają 
się. Umacnianiu się takich postaw sprzyja niewłaściwa wychowawcza aktywność nauczyciela, 
np. poprzez publiczne karcenie ucznia, upokarzanie go i naznaczanie słowne. 

33  Por. E. Zakrzewska-Manterys, Przedmowa do wydania polskiego, [w:] H. Becker, Outsi-
derzy. Studia z socjologii dewiacji, Warszawa 2009, s. XVII.
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ten, kto zyskał etykietę outsidera, może widzieć tę sprawę inaczej. Może nie 
akceptować reguły, wedle której jest oceniany, i nie uznawać oceniających 
go ludzi ani za kompetentnych, ani też za uprawnionych do takich ocen […] 
w opinii łamiącego reguły to jego krytycy są outsiderami”34. Cytowany tu 
autor uznaje dewiację za wytwór społeczeństwa (jednak nie oznacza to, że 
społeczeństwo popycha jednostkę do złamania normy, a jedynie, że dewia-
cja powstaje podczas interakcji społecznych.

Jeszcze inne podejście znajdziemy u Miltona Mankhoffa, który roz-
różnia dwa typy dewiacji: dewiację osiągniętą, gdzie mamy do czynienia 
z zachowaniem, którego intencją jest naruszenie obowiązującej normy, 
oraz dewiacją przypisaną, będącą wynikiem społecznego przypisania da-
nej osobie statusu dewianta (niezależnie od podejmowanych przez niego 
działań czy intencji)35. Diagnozy zachowań dewiacyjnych, zwłaszcza „ście-
żek” do nich prowadzących, ujawniły możliwość ich oceny z perspekty-
wy dewiacji pierwotnej i dewiacji wtórnej. Takie podejście zawdzięczamy 
badaniom Edwina Lemerta. Zauważyło on, że niektóre ze zróżnicowań, 
którym podlegają ludzie i grupy społeczne, wywołują specyfi czną reakcję 
społeczną np. w postaci karania, degradacji czy izolacji tych osób. Wy-
nikiem jest uznanie tych osób za odmienne, w wyniku posiadania przez 
nie jakichś cech fi zycznych, psychicznych lub podejmowanych przez nie 
działań (zachowań). Jeśli cechy te – uznawane za dewiacje pierwotne – 
nie wywołują kolejnych reakcji grupy (społeczeństwa), to jednostka nie 
ponosi wynikających z tego konsekwencji. Okazuje się jednak, że często 
jest tak, że wynikająca z obowiązujących norm reakcja społeczna wywo-
łuje skutek odwrotny – skarcona jednostka reaguje nie zaniechaniem za-
chowań odmieńczych (jednoznacznie prowokujących swoją innością), ale 
je nasila – stan taki uważa się za dewiację wtórną czy reakcję dewiacyjną, 
jako skutek takiego właśnie reagowania społecznego. Tym samym to re-
akcja społeczna skutkuje nasileniem zachowań patologicznych, których 
wektor zostaje skierowany przeciwko grupie i reprezentowanym przez nią 
normom36. Bardzo często wywołuje to łańcuch kolejnych zachowań, przy 
czym ich siła jest coraz większa – każde naznaczenie stanowi impuls do 
silniejszego odreagowania (przykładem może być determinacja przestęp-
ców ściganych przez służby publiczne bądź zachowania osoby uzależnio-
nej, która sięga po coraz silniejsze substancje).

34  H.S. Becker, dz. cyt., s. 5.
35  A. Siemaszko, Granice tolerancji, dz. cyt., s. 335–338.
36  Ujęcie Lemerta analizuje w polskiej literaturze m.in. B. Urban w pracy Zachowania dewia-

cyjne w założeniach symbolicznego interakcjonizmu. Implikacje dla praktyki resocjalizacyjnej, 
[w:] B. Urban, J.M. Stanik, Resocjalizacja, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, s. 103–104.
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Istnieje wiele podziałów uzależnień, ale najczęściej dzieli się je na che-
miczne (uzależnienia wynikające z przyjmowania chemicznych substancji, 
na przykład alkohol, narkotyki), które wywołują zmiany o podłożu fi zjolo-
gicznym, i niechemiczne, czyli czynnościowe (uzależniające stają się pewne 
zachowania, na przykład uzależnienie od komputera) i dotyczą zależności 
psychologicznych. O uzależnieniach mówimy w sytuacji, kiedy pewne sub-
stancje lub czynności okazują się być źródłem regulacji emocji. Wówczas 
jednostka odczuwa pożądany przez siebie stan, którego nie osiągnęłaby 
w inny sposób (problem ten zostanie omówiony szerzej w punkcie 2.2 tego 
rozdziału).

Analiza problemu rozwoju uzależnień daje nam jednoznaczne dowody na 
istnienie zależności pomiędzy ich skalą a dostępnością do substancji i zacho-
wań oraz kulturą społeczną. Przy czym za kulturę społeczną uznawać będzie-
my np. sposób używania określonych substancji. Taka perspektywa ukazuje, 
że nie jest wystarczającym czynnikiem sama dostępność np. alkoholu, ale 
dużo ważniejszy będzie sposób jego używania, najpopularniejszy w danej 
kulturze społecznej37. Zatem we Włoszech i Hiszpanii, gdzie picie alkoholu 
do posiłku jest zachowaniem kulturowym, wręcz standardowym, nie wystę-
pują takie problemy z alkoholizmem, jak np. w Polsce czy Rosji. Te uwarun-
kowania widać także w nowych procesach, jakim – przykładowo – jest nie-
wątpliwie spopularyzowanie masowego picia piwa w Polsce. Ale podkreślmy 
także, że takie wyjaśnienie będzie adekwatne przede wszystkim dla osób do-
rosłych, bowiem w przypadku młodzieży dostępność do substancji może być 
kluczowym determinantem szybkiego wejścia na ścieżkę uzależnienia.

Prezentowane powyżej uwagi zmierzają do ukazania kolejnego wyja-
śnienia, jakim jest teoria kontroli społecznej Travisa Hirshiego38. Badacz ten 
uznał, że zasadniczą przyczyną zachowań dewiacyjnych, w tym uzależnień, 
jest ich popełnianie, ponieważ „jej więzi z porządkiem konformistycznym 
zostały w pewnej mierze zerwane”39. 

Punktem wyjścia rozważań Hirschiego jest założenie, że w konkretnym 
systemie społecznym może funkcjonować tylko jeden konformistyczny 

37  W 2010 r. w poradniach uzależnień zajmujących się problemem alkoholowym zareje-
strowano ponad 183 tysiące osób, a w roku 2011 ponad 170 tysięcy osób. W latach 2007–2009 
liczby te oscylowały między 181 tysięcy a 185 tysięcy. Jeśli uwzględnimy koszty bezpośrednie 
leczenia alkoholików oraz koszty pośrednie, a także następstwa społeczne, widoczna staje się 
skala tego problemu. 

38  Autor ten uważa, że zadaniem kontroli społecznej jest ograniczenie swobody i autonomii 
osobistej osób, które są jej przedmiotami na rzecz swobód tych, którzy są podmiotami. Kontrola 
społeczna jest „antydewiacyjna”, choć jej instytucje mogą być źródłem dewiacji, np. poprzez 
nadmierną kontrolę lub drastyczne ograniczenia – vide prohibicja jako źródło powstania prze-
stępczości zorganizowanej handlującej alkoholem. 

39  T. Hirschi, Causes of Delinquency, Los Angeles–London 1969, s. 3. 
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system wartości40. Badając zachowania przestępcze, T. Hirschi uznał, że 
istnieją specyfi czne komponenty więzi pomiędzy jednostką a społeczeń-
stwem, które sprzyjają przestrzeganiu norm, a ich brak „pcha” człowieka 
do ich łamania41.Te komponenty to: przywiązanie (emocjonalne związki 
jednostki z otoczeniem, z osobami znaczącymi, jakimi są m.in. rodzice, 
nauczyciele, przyjaciele, a których opinia jest dla niej bardzo ważna, brak 
związku z tymi osobami i głoszonymi przez nie opiniami otwiera drogę dla 
zachowań dewiacyjnych); zaangażowanie (stosowanie się do reguł z obawy 
przed konsekwencjami wynikającymi z ich naruszenia); zaabsorbowanie 
(jednostka w pełni włączona w porządek konformistyczny nie podejmuje 
działań niekonformistycznych); przekonanie (ukształtowana pewność czło-
wieka o potrzebie przestrzegania norm społecznych oraz dostrzeganie zalet 
z takiego postępowania).

Rozwinięciem teorii Hirschiego jest podejście prezentowane przez Mau-
rica LeBlanca w jego integracyjnej teorii zachowania przestępczego (uznał 
on, że zachowania dewiacyjne jednostki zależą od przebiegu jej socjali-
zacji, a wynikają z zaburzenia procesów: przywiązania, zaabsorbowania, 
powściąg wewnętrzny – u Hirschiego było to przekonanie, i powściąg ze-
wnętrzny („hirschiowskie” zaangażowanie). Badając konkretne zachowa-
nia dewiacyjne, Le Blanc doszedł do wniosku, że „im bardziej zaznaczona 
będzie prymitywizacja rozwoju psychicznego albo im bardziej żywotny 
będzie antagonizm destruktywny, tym wzrasta prawdopodobieństwo, że zo-
stanie dokonane przestępstwo, a jego waga będzie większa”42. Cytowany tu 
autor wśród dominujących czynników zagrożeń wymienił m.in.: styczność 
z przyjaciółmi, którzy są przestępcami, brak poszanowania dla autorytetów, 
zaburzoną komunikację wewnątrzrodzinną oraz brak przywiązania do ro-
dziców43.

Poszukiwanie przyczyn, dlaczego jedni ludzie zachowują się szkodliwie, 
a inni znajdują siłę, aby się przed takimi zachowaniami chronić, zwróci-
ło uwagę Davida Matzy i Greshama Sykesa na funkcjonowanie w każdym 
społeczeństwie dwóch przeciwstawnych systemów – wartości ofi cjalnych 
i wartości podskórnych, przy czym możliwe jest, aby jedna osoba głosiła 
wartości należące do obu systemów44. Może być bowiem tak, że w życiu 

40  A. Siemaszko, Granice tolerancji, dz. cyt., s. 237–238.
41  Hirschi wskazał, że jednostka uczy się zachowań społecznych w procesie socjalizacji, zaś 

kontrola społeczna jest skuteczna tylko wtedy, gdy zinternalizuje ona system norm i wartości 
danej grupy społecznej przez uczestnictwo w grupach pierwotnych, np. w rodzinie.

42  L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, dz. cyt., s. 55.
43  M. Petrykowska, Patologia społeczna – próba defi nicji problemu, [w:] M. Jędrzejko (red.), 

Patologie społeczne, Wydawnictwo WSH, Pułtusk 2006, s. 19.
44  Zob. B. Urban, Zachowania dewiacyjne młodzieży…, dz. cyt., s. 35.
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ofi cjalnym jednostka będzie przestrzegała wartości ofi cjalnych (kultura 
osobista, grzeczność, poszanowanie norm prawa), a prywatnie norm ustalo-
nych w małej grupie (np. weekendowe palenie marihuany dla rozluźnienia). 
Przywołujemy tę koncepcję, bowiem postawy dla niej charakterystyczne 
zdają się szeroko przenikać do życia społecznego (np. dziennikarka telewi-
zji publicznej przyznająca w kuluarach, że od wielu lat używa narkotyki, 
choć jej fi rma ustawowo jest powołana do działań na rzecz ograniczenia 
patologii społecznych; czy poseł namawiający do palenia marihuany).

Dokonując przeglądu teoretycznych podejść do przyczyn uzależnień, 
warto zwrócić uwagę na interesującą interpretację autorstwa Roberta Agne-
wa, określaną jako Strein Theory (teoria napięcia)45. Choć podejście to wy-
wodzi się z diagnozy zaburzeń związanych z kompulsywnym dążeniem do 
sukcesu fi nansowego, ujęta w nim metoda znajduje zastosowanie w inter-
pretowanej przez nas sferze.

Otóż zaznaczyć trzeba, że ostatnie dwie dekady zupełnie zmieniły ob-
raz uzależnień od narkotyków, bowiem dominującymi ofi arami przestały 
być osoby pochodzące z obszarów wykluczenia społecznego. Dalej wiąże-
my nadużywanie narkotyków ze sferami biedy, wykluczenia społecznego 
i patologii, ale szybko rośnie liczba osób sięgających po narkotyki, które 
funkcjonują zawodowo i prywatnie w obszarach spełnienia materialnego. 
Tym, co jest charakterystyczne dla czasów współczesnych, to narastające 
napięcie, w jakim funkcjonują młodzi ludzie, a dotyczące takich sfer, jak: 
sukces edukacyjny, sukces środowiskowy, a w okresie wczesnej dorosło-
ści – zdobycie dobrej pracy, usamodzielnienie się. Rosnąca presja na mło-
dych ludzi, aby odnosili sukcesy, determinuje ich do podejmowania coraz 
bardziej ryzykownych zachowań związanych z czasem pracy, decyzjami 
ekonomicznymi i zawodowymi, przyjmowaniem wielu obowiązków i za-
dań. Agnew, badając ten problem wśród młodzieży amerykańskiej, zauwa-
żył, że adolescenci nie są zainteresowani tylko sukcesem fi nansowym, ale 
usilnie dążą do innych celów, np. uzyskania wysokich wyników w nauce, 
rywalizacji szkolnej lub zdobycia popularności wśród rówieśników. Część 
z nich pomimo usilnych starań nie jest w stanie osiągnąć sukcesu – raz 
jako skutek słabszych predyspozycji, innym razem czynników obiektyw-
nych. W takich sytuacjach niektórzy adolescenci nie potrafi ą – metodami 
legalnymi, społecznie akceptowanymi uniknąć przykrych następstw takiej 
sytuacji46. Wynikiem stanów gniewu, rozdrażnienia, tytułowego napięcia 

45  Zob. R. Agnew, Strain Theory and School Crime, [w:] Of Crime and Criminality. The Use 
of Theory In Everyday Life, S.S. Simpson, New York 2000, s. 101 i nast.

46  B. Urban, Teoria napięcia jako próba interpretacji współczesnej przestępczości młodzieży, 
dz. cyt., s. 208.
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jest ryzyko podejmowania czynów niezgodnych z normami społeczny-
mi, np. poprzez zachowania przestępcze, ucieczkę w picie alkoholu lub 
używanie narkotyków. Badacze amerykańscy zauważali, że takie sytuacje 
rodzą podwójne niebezpieczeństwo – po pierwsze, kontaktu z sytuacja-
mi ryzykownymi, po drugie, możliwość ich nasilenia, gdy okazuje się, 
że owe zachowania nienormatywne przynoszą sprawcy określone profi ty 
(np. uspokojenie psychiczne, wzmocnienie pozycji rówieśniczej, zainte-
resowanie).

Cytowane tu podejście jest, naszym zdaniem, interesującą płaszczyzną 
analizowania problemu sięgania po narkotyki (i alkohol) przez tę część 
młodych ludzi, która na skutek presji środowiska (np. rodziców, grupy ró-
wieśniczej, zbyt wysokich wymagań) nie jest w stanie sprostać stawianym 
przed nią wymaganiom. W tej perspektywie widać problem braku umiejęt-
ności rodzicielskich wyznaczania dzieciom i młodzieży celów, które są dla 
nich osiągalne z punktu widzenia ich rzeczywistych możliwości. Stan ten 
moglibyśmy nazwać „przeinwestowaniem” dziecka poprzez wyznaczanie 
mu celów nieosiągalnych przy jego naturalnych możliwościach. Przykłady 
takich zachowań rodziców można mnożyć: przeciążanie dziecka korepe-
tycjami w celu osiągnięcia awansu do renomowanej szkoły lub na studia; 
podawanie dzieciom w szkołach sportowych napojów energetyzujących 
i wzmacniających; presja na studiowanie przez dziecko na kultowym kie-
runku. 

Jak zauważa analizujący tę teorię W.W. Szczęsny, napięcia, z jakimi sty-
ka się adolescent, mogą doprowadzić do sytuacji, w której ofi ara silnej presji 
będzie transformowała negatywne stany na przeżycia atrakcyjne za pomocą 
używania środków odurzających47. W swojej kultowej pracy Agnew wyróż-
nił trzy typy napięć doznawanych przez człowieka na skutek działania in-
nych osób: gdy uniemożliwiają mu osiąganie tego, co jest dla niego ważne 
i pozytywnie oceniane; gdy zagrażają tym bodźcom wartościowym, których 
doznaje; gdy prezentują cele negatywne. Pisał on: „Napięcie wynika wobec 
tego z niepowodzeń doświadczanych przez człowieka podczas osiągania 
pozytywnie wartościowanych celów, rodzi się w sytuacji rozbieżności po-
między oczekiwaniami (aspiracjami) a aktualnymi osiągnięciami jednostki, 
powstaje wskutek rozbieżności między zasadą sprawiedliwości a rzeczywi-
stymi osiągnięciami, jest rezultatem pozbawienia jednostki bodźców pozy-
tywnych albo prezentowania bodźców negatywnych”48. 

47  W. Szczęsny, Zarys resocjalizacji z elementami profi laktyki społecznej, Warszawa 2003, 
s. 125.

48  Tamże, s. 126.
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Z pracy zawodowej wiemy, że diagnozowane przez nas osoby ujawnia-
ły wielokrotnie różne sytuacje budzące w nich napięcia (np. niemożliwość 
sprostania oczekiwaniom rodziców; nienadążanie za tempem życia; niespra-
wiedliwe oceny; naznaczenie za wcześniej popełnione błędy; przenoszenie 
negatywnych ocen między nauczycielami lub ze względu na stygmaty – 
ekonomiczne, miejsca zamieszkania, zachowań osób bliskich, status spo-
łeczny), a w przypadku braku możliwości ich rozładowania – nie posiadając 
umiejętności sprostania sytuacji trudnej, stawały się podatne na zagroże-
nie eksperymentu z substancją lub zachowaniem ryzykownym, a następnie 
uzależnieniem. Nieprzypadkowo też teoria napięcia bywa określana jako 
teoria okoliczności. 

Prezentowane powyżej wyjaśnienia stanowią jedynie fragment poglą-
dów cytowanych autorów, jak i niewielką część diagnozy problemu. Mówiąc 
o uzależnieniach, powinniśmy wspomnieć o istotnym wpływie interakcji na 
ich rozprzestrzenianie się oraz wzmacnianie szkodliwych następstw. Praktycy 
wskazują na tendencję do ujawniania ofi ar uzależnionych od kilku substancji 
jednocześnie, a nierzadko substancji i zachowań. Kolejną cechą jest ujawnia-
nie problemu w jego fazie krytycznej, często w stanach zagrażających zdro-
wiu psychicznemu i fi zycznemu oraz wysokich kosztach społecznych. Jest to 
z jednej strony następstwem słabej jakości profi laktyki i świadomości społecz-
nej, z drugiej zaś strony malejącej kondycji moralnej, w tym odpowiedzialno-
ści moralnej rodziców za wychowanie dzieci. Jak zauważa jeden z pierwszych 
polskich badaczy problemu uzależnień prof. Czesław Cekiera, nurt badań nad 
etiologią uzależnień i innych zachowań ryzykownych powinien silniej kon-
centrować się na problemach współczesnej rodziny, zwłaszcza takich zjawisk 
(procesów), jak: niskie kompetencje wychowawcze młodych rodziców; ten-
dencja do poszerzania granic i niewyznaczania granic kluczowych; opuszcze-
nie wychowawcze dzieci (jako wynik braku oddziaływania wychowawczego, 
a jedynie skupienie się przez rodziców na wypełnianiu funkcji opiekuńczej 
i socjalnej – często jest to wynikiem fi zycznej nieobecności rodziców w domu 
jako skutek nowego modelu pracy w Polsce49); komercjalizacja i materializa-
cja relacji w rodzinie; zanik wychowania moralnego dzieci. Nieprzypadkowo 
też badacz ten zwraca uwagę na rolę wychowania religijnego jako czynnika 
chroniącego przed uzależnieniami i zaburzeniami50.

49  Polska praca przechodzi coraz bardziej na model handlowo-usługowy, w wyniku czego 
następuje przesunięcie godzin pracy milionów osób w kierunku godzin popołudniowo-wieczor-
nych. Także w nowych modelach organizacji pracy (np. korporacje) nastąpiło przesuniecie go-
dzin pracy, co generuje znacznie późniejsze powroty rodziców do domu (MJ). 

50  Zob. C. Cekiera, Ryzyko uzależnień, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994; tenże, 
Toksykomanie. Narkomania–lekomania–alkoholizm–nikotynizm, PZWL, Warszawa 2005. 
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Zasygnalizowaliśmy również istotne znaczenie podaży dla ujawniania 
się ryzyka uzależnień oraz innych zachowań problemowych. Opowiadają-
cy się za takim wyjaśnieniem Krzysztof Wojcieszek – fi lozof i pedagog – 
podkreśla kluczową rolę podaży narkotyków dla wzrostu ryzyka kontaktu 
z tymi niebezpiecznymi substancjami51. Dowody na takie ujęcie problemu 
znajdujemy także u innych autorów52, stąd zasadne wydaje się postawie-
nie tezy, że współczesne modele używania substancji psychoaktywnych 
prowadzące do uzależnienia są bardziej spowodowane ich dostępnością 
niż autonomicznym zapotrzebowaniem konsumentów. Podobnie będzie 
z opinią wskazującą na problem wzrostu podaży (po 1989 r.) jako główną 
przyczynę wzrostu eksperymentów narkotykowych w młodym pokoleniu. 
Podejmujemy ten problem nieprzypadkowo, bowiem w licznych teore-
tycznych ujęciach problemu uzależnień wśród młodzieży – tak krajowych, 
jak i zagranicznych – opisuje się dokładnie wpływ czynników biologicz-
nych, psychicznych i środowiskowych, poświęcając niewiele uwagi tak 
ważnej kwestii, jaką jest podaż oraz dostępność do substancji. Tymczasem 
wnioski, jakie nasuwają się po analizie skuteczności oddziaływań profi -
laktycznych, wskazują wyraźnie na to, że w pewnym ostatecznym punk-
cie fakt (decyzja) przyjmowania substancji jest uwarunkowana głównie 
ich prostą dostępnością. Uwaga ta wskazuje na zasadność podejmowania 
skutecznych kroków ograniczających podaż, z równoległą wielopłaszczy-
znową profi laktyką53.

2.2. Uzależnienia – zjawisko i jego specyfi ka

Problem uzależnień od różnych substancji został zauważony w kontek-
ście naukowym i homeostazy człowieka już ponad 100 lat temu, choć samo 
zjawisko jest znane od około 3000 lat. Jednak dopiero pod koniec XIX wie-
ku używanie narkotyków (opium) zaczęło być kojarzone z uzależnieniem, 
przestępstwem i degradacją moralną54. 

51  Zob. K. Wojcieszek, Profi laktyka używania substancji psychoaktywnych – wybrane pro-
blemy, [w:] M. Jędrzejko (red.), Narkomania – spojrzenie wielowymiarowe, Ofi cyna Wydawni-
cza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 372–374. 

52  Por. A.C. Wagenaar, M.J. Salois, K.A. Kauro, Effects of Beverage Alcohol Price and Tax 
Levels on Drinking. A Meta-analysis of 1003 Estimates from 112 Studies, „Addiction” 2009, 
t. 104, no. 4, s. 179–190.

53  Szerzej: K. Wojcieszek, Dostępność jako podstawowy powód używania substancji psy-
choaktywnych, [w:] M. Jędrzejko (red.), Współczesne teorie uzależnień, Ofi cyna Wydawnicza 
ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 34–42. 

54  M. Seligman, E. Walker, D. Rosenhan, Psychopatologia, dz. cyt., s. 619. 
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W praktyce klinicznej i w międzynarodowych systemach oraz klasyfi ka-
cjach zaburzeń psychicznych termin „uzależnienie” stosuje się do nieprawi-
dłowości relacji między organizmem człowieka a substancją psychoaktyw-
ną55. Jednak współcześnie termin ten rozciągnięto na szereg innych zacho-
wań będących konsekwencją zaburzonych relacji człowiek–substancje oraz 
czynności (zob. grafi ka 5). O ile przed XIX wiekiem terminy uzależnienie 
i nałóg wiązano z występkiem i grzechem, o tyle współcześnie dominuje 
nurt podkreślający chorobowy wymiar tych problemów56, ze zwróceniem 
uwagi na siłę działania mechanizmów uzależnieniowych. 

Podkreślenie wielowymiarowego i poszerzającego się charakteru uzależ-
nienia jest konieczne, bowiem do ujawnienia zaburzenia dochodzi nie tylko 
na skutek spożywania substancji psychoaktywnych oraz podejmowanych 
czynności, lecz także takich, które do tej pory wydawały się być bezpiecz-
ne – słodycze, opalanie się, oglądanie telewizji, przeglądanie stron inter-
netowych. Z kolei współczesna nauka dostarcza nam coraz więcej nowych 
informacji nt. nowych substancji o charakterze psychostymulującym, halu-
cynogennym, jak i zjawisk związanych z ujawniającymi się zaburzeniami: 
zespół abstynencyjny, tolerancja, sensytyzacja, biologiczna podatność na 
uzależnienie, typy uzależnień.

Już dawno zauważono, że nie każdy, kto używa substancji psychoak-
tywnych, jak i nie wszystkie osoby wykonujące dane czynności popadają 
w uzależnienie od nich. Przy wysokim odsetku osób pijących alkohol tylko 
pewna (niewielka w stosunku do populacji używających) część z nich staje 
się alkoholikami, a większość poprzestaje na piciu okazjonalnym. Podobnie 
w przypadku palenia tytoniu, z którym eksperymentowała ogromna część, je-
śli nawet nie większość nastolatków, nie wszyscy popadają w uzależnienie od 
nikotyny (zauważmy w tym miejscu, że odsetek uzależnionych od nikotyny 
jest największy ze wszystkich znanych substancji chemicznych). Tak samo 
jest z czynnościami – nie każdy grający w karty stanie się nałogowcem, jak 
i nie każda wizyta w kasynie gry musi się kończyć graniem hazardowym.

Uwagi powyższe prowadzą do stwierdzenia, że muszą istnieć cechy 
wewnętrzne oraz warunki zewnętrzne sprzyjające ujawnieniu się uzależ-
nienia57 albo – inaczej – przejściu od eksperymentowania, grania i używa-
nia „rozrywkowego” do zachowań o przebiegu kompulsywnym. Istnieją 

55  Zob. J. Wciórka, W. Kostowski, E. Weremowicz, M. Jędrzejko, Uzależnienia od substancji 
chemicznych, [w:] Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, praca zbiorowa, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 228 i nast. 

56  Kwestie te szerzej podnosi T.R. Kosten w artykule Addiction as a brain diseanse, „Ame-
rican Journal of Psychiatry” 1998, no. 155, s. 711–713. 

57  Zamiennie będziemy używać terminu używanie nałogowe.
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zatem także substancje i czynności o wyższym, jak i niższym potencjale 
uzależniającym. W świetle literatury tematu do kluczowych predykatorów 
nałogowego używania zaliczać będziemy: wiek, płeć, uwarunkowania bio-
logiczne, czas i kontekst używania. 

Ustalmy zatem, że jeśli mówimy o uzależnieniu, to mamy na myśli stan, 
w którym biorca jest całkowicie zaabsorbowany używką lub czynnością, 
a jej brak prowadzi do określonych zachowań i stanów58. Problem ten jest 
defi niowany tak w pracach naukowych, jak i dokumentach normatywnych, 
najczęściej w odniesieniu do konkretnego typu uzależnienia. I tak, ustawa 
o przeciwdziałaniu narkomanii określa uzależnienie od środków odurzają-
cych lub substancji psychotropowych jako:

• zespół zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikających z dzia-
łania środków odurzających lub substancji psychotropowych na or-
ganizm ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi 
reakcjami psychofi zycznymi i koniecznością używania stałe lub okre-
sowo tych środków lub substancji w celu doznania ich wpływu na 
psychikę lub dla uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem59.

Istnienie defi nicji ustawowej nie rozwiązuje jednak kwestii przyczyn 
tego stanu, które zdają się mieć naturę biologiczną, związaną z osobniczą 
budową organizmu człowieka, zwłaszcza mechanizmów działania substan-
cji i czynności na ośrodkowy układ nerwowy. Nie rozwijając w tym miejscu 
tej kwestii szerzej, wskażmy jedynie na neuroprzekaźnikowe uwarunkowa-
nia powstawania i rozwoju uzależnień. 

Przyjmujemy zatem, że uzależnienie od substancji będzie – podobnym 
u przedstawicieli gatunku ludzkiego (ale jednak różnym co do stopnia wy-
stępowania, ujawniania się oraz reakcji) zespołem zjawisk psychicznych i/
lub fi zycznych wynikających z działania tych środków (substancji) na orga-
nizm ludzki, chrakteryzującym się: koniecznością stałego lub okresowego 
ich zażywania w celu doznania ich wpływu na psychikę lub uniknięcia ne-
gatywnych następstw wywołanych ich brakiem60.

Różnorodność uzależnień, a także doświadczenia różnych badaczy spo-
wodowały, że dla poszczególnych typów (rodzajów) uzależnień przyjmuje 
się różne defi nicje, co pokazujemy na kilku przykładach:

• pod pojęciem uzależnienia od alkoholu (za R. Reberem) rozumieć bę-
dziemy zaburzenie osobowości i występowanie charakterystycznych 

58  K. Wasilewska, Destygmatyzacja młodzieży uzależnionej, „Problemy narkomanii” 2009, 
nr 4, s. 59.

59  Zob. ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. ze zm.
60  Por. M. Jędrzejko, K. Piórkowska, Leksykon narkomanii, Wyższa Szkoła Humanistyczna 

im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2004, s. 129–130.
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zachowań będących wynikiem nadużywania. Zespół chorobowy wynika 
z nadużywania alkoholu i przejawia się w codziennej potrzebie spoży-
wania alkoholu (w cięższych przypadkach), kontynuowaniu spożywania 
alkoholu pomimo objawów somatycznych, które są nasilane przez alko-
hol, występowaniu epizodów amnezji, tzw. urwanie fi lmu, trwających 
kilka dni ciągach alkoholowych, a podejmowanie prób zaprzestania pi-
cia alkoholu jest nieskuteczne. Równocześnie picie alkoholu wywołuje 
zaburzenia emocjonalne i pogorszenie stanu emocjonalnego;

• z kolei pracoholizm jest uzależnieniem od pracy, formą zachowań, 
które powiązane są z wykonywaną przez jednostki pracą zawodową, 
w wyniku czego osoba skoncentrowana jest na dążeniu do sukcesu i sa-
morealizacji. Pracoholizm przejawia się w odczuwaniu niezadowole-
nia, ciągłego napięcia w sytuacji pozbawienia pracy, braku satysfakcji 
z pracy niezależnie od wkładanego w nią wysiłku. Osoba, która jest 
pracoholikiem ma poczucie „bycia niezastąpioną” w pracy, przeja-
wia tendencję do perfekcjonizmu i żyje w nieustannym pośpiechu. Co 
więcej, osoby uzależnione od pracy zaniedbują życie rodzinne, jedyny 
punkt koncentracji stanowi praca. Pracoholicy narażeni są na spadek 
kondycji fi zycznej i psychicznej, ponieważ zaniedbują potrzebę odpo-
czynku i regeneracji sił, a także żyją w chronicznym stresie.

Tym, co wspólne dla wszystkich uzależnień, jest wywoływanie jedno-
znacznych skutków zdrowotnych (mogą mieć charakter szkód psychicz-
nych i/lub fi zycznych), społecznych, nierzadko prawnych, ekonomicznych 
i moralnych.

 Jeden ze znawców problematyki uzależnień, cytowany już Czesław 
Cekiera, wskazując na jedną z jego form, uzależnienie lekowe, defi niuje 
je następująco: „Uzależnienie lekowe jest to psychiczny, a niekiedy także 
fi zyczny stan [...]. Tolerancja może występować, ale nie musi, osoba może 
być uzależniona od więcej niż jednego środka odurzającego”61. Pierwszy 
kliniczny opis uzależnienia stworzył ze swoimi współpracownikami Grif-
fi th Edwards, przyjmując za punkt wyjściowy uzależnienia od alkoholu. 
Szybko jednak okazało się, że wykryte przez Edwardsa mechanizmy i cechy 
można odnieść do pozostałych substancji62. Edwards i współautorzy zauwa-
żyli, że osoby uzależnione od alkoholu wykazują wspólną grupę charak-
terystycznych symptomów, do których zalicza się: silne pragnienie picia, 
potrzeba picia coraz większej ilości alkoholu dla osiągnięcia tych samych 

61  C. Cekiera, Toksykomania, PWN, Warszawa 1985, s. 51.
62  M. Teenson, L. Degenhardt, W. Hall, Uzależnienia, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-

giczne, Gdańsk 2005, s. 17.
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efektów oraz objawy odstawienne po zaprzestaniu spożywania alkoholu63. 
Obowiązująca obecnie i powszechnie akceptowana koncepcja uzależnienia 
zawarta w „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)” 
Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, nawiązuje właśnie do tej 
przedstawionej przez G. Edwardsa i jego współpracowników. Maree Tees-
son, Louisa Degenhardt i Wayne Hall w sposób zwięzły przedstawiają ją 
następująco: „Uzależnienie jest przymusem używania substancji, zbędnej 
z medycznego punktu widzenia, która prowadzi do pogorszenia stanu zdro-
wia lub upośledzenia funkcjonowania społecznego”64. Defi nicję przedsta-
wiającą kluczowe cechy omawianego zagadnienia znajdujemy także u psy-
chologa Zygfryda Juczyńskiego, który pisze tak: „Uzależnienie oznacza 
niezwykle silne przywiązanie do narkotyku i utratę kontroli nad jego przyj-
mowaniem”65. Autor wyjaśnia przy tym, że uzależnić można się od każdego 
środka (nawet od czekoladek), którego przyjęcie pozytywnie wpływa na 
funkcjonowanie człowieka. Juczyński podkreśla zatem sygnalizowaną już 
kwestię istnienia w ośrodkowym układzie nerwowym mechanizmu sprzy-
jającego pojawieniu się silnego pożądania substancji (czynności). Jest on 
związany z układem nagrody (przyjemności). Poniżej prezentujemy wyse-
lekcjonowane przez Teensona, Degenhardta i Halla kryteria uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych.

Tabela 2. Kryteria uzależnienia66 

Tolerancja
a) potrzeba zażycia coraz większej 
dawki substancji w celu osiągnięcia 
podobnego stanu, co wcześniej

b) coraz słabszy efekt działania 
dotychczasowej dawki substancji

Objawy
a) zespół abstynencyjny charaktery-
styczny dla danego rodzaju substancji

b) przyjmowanie tej samej (lub podobnej) 
substancji w celu zminimalizowania obja-
wów abstynencyjnych lub ich uniknięcia

Przyjmowanie większej dawki substancji lub przez dłuższy czas, niż to było 
planowane
Usilna potrzeba zażywania substancji lub nieudane próby kontrolowania jej 
przyjmowania
Koncentracja działań na uzyskaniu, zażywaniu substancji oraz uwalnianiu się od 
negatywnych skutków jej zażywania
Znacznie ograniczona aktywność społeczna i zawodowa lub jej zaprzestanie 
z powodu używania środka 

63  Tamże, s. 16.
64  Tamże.
65  Z. Juczyński, Narkomania, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, s. 53. 
66  Za: M. Teenson, L. Degenhardt, W. Hall, dz. cyt., s. 19.
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***
Autorzy najnowszych badań istoty problemu doszukują się w zmianach 

poziomu dopaminy i serotoniny w OUN – do tej kwestii wrócimy jednak 
później. Na tym etapie najważniejszym stwierdzeniem jest defi nicja okre-
ślająca uzależnienie jako stan psychiczny, niekiedy fi zyczny, wynikający ze 
współdziałania żyjącego organizmu i danej substancji, a także podkreśle-
nie, iż jest to choroba przewlekła, cechująca się nawrotami67. Z powyższej 
defi nicji wynika, że uzależnienie ma kilka aspektów, najczęściej w literatu-
rze spotykamy się z trzema: 

• psychicznym;
• fi zycznym;
• społecznym.
Już dawno temu dostrzeżono, że osoby nałogowo używające określo-

nych substancji lub kompulsywne w powtarzających się czynnościach 
w przypadku ich braku mają specyfi czne reakcje. Zaliczono do nich: roz-
drażnienie, brak zdolności do koncentracji, niepokój, nieadekwatne do sy-
tuacji reagowanie na bodźce zewnętrzne. Stan ten nazwano uzależnieniem 
psychicznym. Podkreślenia przy tym wymaga, że brak fi zycznych objawów, 
zwłaszcza zewnętrznych somatycznych, doprowadził do bagatelizowania 
tego typu uzależnienia oraz jego dalekosiężnych konsekwencji. 

Literatura tematu i doniesienia terapeutów wskazują, że uzależnienie 
psychiczne cechuje się zespołem podobnych reakcji, będących konsekwen-
cją kształtującego się przymusu sięgania po substancję (zachowanie). Zali-
czymy do nich: stany napięcia, lęki, niepokój, które w przekonaniu osoby 
uzależnionej mogą zostać rozładowane jedynie poprzez przyjęcie kolejnej 
porcji substancji lub powielenie czynności. Sam mechanizm uzależnienia 
psychicznego polega na wywołaniu silnych i szybkich gratyfi kacji emocjo-
nalnych68, a jak zauważa C. Guerreschi, zaburzenie tego typu występuje na 
skutek interakcji pomiędzy zażywaną substancją, organizmem osoby przyj-
mującej oraz kontekstem, w jakim ta interakcja zachodzi69. Dodajmy, że 
reakcje tego typu nie wymagają obecności substancji chemicznej.

Zauważono, że już pierwsze ruchy przy automacie hazardowym wy-
wołują wyraźne zmniejszenie napięcia emocjonalnego, jak również kon-
takt z narkotykiem (jeszcze bez jego fi zycznego wprowadzenia do organi-
zmu) łagodzi objawy psychiczne u chorego. Co prawda, dopiero obecność 

67  M. Jędrzejko, Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim, Wydawnictwo Akademii Huma-
nistycznej, Warszawa–Pułtusk 2004, s. 24.

68  H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-
szawa 2003, s. 273.

69  C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, s. 20.
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substancji w organizmie i jej dotarcie do OUN eliminuje wszystkie destruk-
cyjne objawy psychiczne, ale występowanie zmniejszenia napięcia może 
mieć znaczenie przy analizie mechanizmów uzależnienia psychicznego.

Wskażmy zatem, że brak substancji (czynności) wywołuje u osoby uza-
leżnionej brak zdolności do racjonalnego myślenia i działania, bowiem za-
burzenie procesów intelektualnych kieruje jego uwagę na cel zasadniczy 
– zdobycie kolejnej porcji narkotyku (nie ma tu znaczenia, czy będzie to 
substancja psychoaktywna, czy czynność). W analizach przypadków osób 
charakteryzujących się tym typem uzależnienia dostrzeżono występowanie 
mechanizmów zwrotnych – jeśli w trakcie poszukiwania substancji (czyn-
ności) u chorego występuje skumulowanie negatywnych emocji, konse-
kwencją będą określone zachowania z silnym wzmocnieniem złości, gnie-
wu, a w wielu przypadkach – agresji. Ponieważ zachowania te są wspólne 
dla tego typu uzależnienia, możemy mówić o specyfi cznym stanie chorobo-
wym, którego istota związana jest z zaburzonym funkcjonowaniem ośrod-
kowego układu nerwowego.

Współczesne badania nad mechanizmami uzależnienia psychicznego70 
nie rozwiązały jeszcze wszystkich kwestii, wiemy jednak, że stan ten – cha-
rakteryzujący się m.in. silnym napięciem – utrudnia, a wielu przypadkach 
uniemożliwia zdolność do zrównoważonego postępowania, przez co ofi ary 
tego uzależnienia cechuje:

• skłonność do łamania tabu oraz zasad moralnych;
• niezdolność do kierowania się uczuciami wyższymi oraz podejmo-

wania działań z uwzględnieniem dobra innych ludzi;
• niezdolność do ochrony własnej homeostazy (zachowania ryzykow-

ne);
• świadomość złego postępowania z równoległą niezdolnością do po-

wstrzymania się od niego. 
Współczesne badania nad mechanizmami uzależnień chemicznych przy-

pisują je tak substancjom psychoaktywnym, jak i czynnościom. Uważa się, 
że niektóre czynności mające potencjały uzależniające (np. praca, seks, 
używanie multimediów, hazard, wizualizacje, opalanie, funkcjonowanie 
w destrukcyjnych kultach) prowadzą do uzależnień psychicznych, ale nie 
wywołują uzależnień fi zycznych. Natomiast substancje psychoaktywne na 
ogół wywołują uzależnienie psychiczne, a część z nich także uzależnienie 
fi zyczne. 

70  Zob. E. Korpetta, E. Szmerdt-Sisicka, Narkotyki w Polsce: mity i rzeczywistość, Prószyń-
ski i S-ka, Warszawa 2001, s. 18–21.
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Grafi ka 7. Ofi ary zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem sub-
stancji psychoaktywnych w świetle danych GUS (2007–2011) – osoby zreje-
strowane w poradniach

Źródło: GUS, za: M. Wierauch, Uzależnienia (maszynopis), Warszawa 2013. 

Drugim ze znanych typów jest uzależnienie fi zyczne (w polskiej litera-
turze używa się także terminu zależność fi zyczna), przypisywane głównie 
substancjom psychoaktywnym wprowadzanym do organizmu. Przyjmuje 
się, że szybkość uzależnienia fi zycznego zależna jest od typu substancji, 
sposobu jej przyjmowania oraz wielkości dawki. Wpływ na ujawnienie 
się i rozwiniecie stanu uzależnienia mają także indywidualne predyspo-
zycje biorcy, np. im niższy wiek, tym uzależnienie postępuje szybciej; 
również szybciej uzależnienie następuje przy przyjmowaniu iniekcyjnym 
niż doustnym; najmocniejszy potencjał uzależniający mają opioidy.

Prowadzone od blisko 100 lat badania nad zależnością fi zyczną dowo-
dzą jej powstania na skutek adaptacji substancji do fi zjologicznych i bio-
chemicznych procesów organizmu71. Między organizmem a substancją 
dochodzi do specyfi cznego związku, w wyniku czego zmienia się zacho-
wanie (stan) organizmu. Mechanizm ten zachodzi wewnątrz, głównie na 
poziomie neuroprzekaźnikowym, ale ujawnia się także w innych ukła-
dach człowieka. Specyfi ka uzależnienia fi zycznego wiąże się ze stanem 
zmniejszania się poziomu substancji w organizmie, co skutkuje pojawie-
niem się reakcji fi zycznych. Całkowite „zejście” substancji lub zbyt mała 
dawka prowadzi do ujawnienia się dolegliwości fi zycznych nazywanych 

71  P. Jabłoński, M. Jędrzejko, Narkotyki i paranarkotyki, Fundacja Pedagogium, Warszawa 
2010, s. 20.

2008 34 526

2009 29 933

2010 31 884

2011 31 277

2007 33 966
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zespołem abstynencyjnym, którego objawy są zależnie od typu przyjętego 
narkotyku. 

Do najczęściej wymienianych objawów tego typu uzależnienia zalicza 
się: drżenie ciała, potliwość, nudności i wymioty, bóle i skurcze mięśni, 
bóle mięśniowo-stawowe, biegunkę, zaburzenia działania układu serco-
wo-naczyniowego. Ich ustąpienie wymaga wprowadzenia kolejnej porcji 
substancji, przy czym na skutek pojawienia się zjawiska określanego jako 
tolerancja dla uzyskania tego samego efektu potrzebne są coraz więk-
sze dawki środka (lub/i zwiększenie częstotliwości używania). Utrwale-
nie mechanizmu: przyjęcie narkotyku – stan narkotykowy (przyjemność 
afektywna) – zejście narkotyku (stany negatywne) – poszukiwanie nar-
kotyku dla uniknięcia stanów negatywnych – kolejne przyjęcie, prowadzi 
do uruchomienia mechanizmu „błędnego koła”, w wyniku czego stabilne 
funkcjonowanie wymaga powtarzających się czynności przyjmowania 
narkotyku. 

Doświadczenia pracy z osobami uzależnionymi fi zycznie ukazują tra-
gizm ich sytuacji, bowiem siła dolegliwości (np. dramatyczne bóle) czyni 
je zdolnymi do dokonania każdego czynu w celu pozyskania kolejne porcji 
narkotyku lub środku na jego zakup.

W kontekście powyższej uwagi uzależnienie fi zyczne od narkotyków 
jest uznawane za szczególnie sprawcze dla zachowań ryzykownych (pro-
stytuowanie się, włamania, napady). Niektórzy badacze uznają, że negatyw-
ne konsekwencje uzależnienia fi zycznego – trudność ich zniesienia – leżą 
u przyczyn czynów samobójczych narkomanów opioidowych (tzw. złoty 
strzał) i alkoholików.

Trzecim aspektem uzależnienia jest uzależnienie społeczne, będące me-
chanizmem przystosowania się do reguł grupy lub do określonej sytuacji. 
Jak wynika z analizy tego problemu, proces uzależniania się może przebie-
gać dwutorowo:

• uzależnienie może być konsekwencją naśladowania wzorów zacho-
wania obecnych w grupie, do której osoba chce wejść. Często jest 
ona świadoma niebezpieczeństw związanych z używaniem substan-
cji, jednak dążenie do przyjęcia w grupie skłania ją do odrzucenie 
barier i podjęcia tego ryzyka. Kolejne kroki są umacnianiem swojej 
pozycji w grupie i mogą być na tyle impulsywne i kompulsywne, że 
szybko ujawni się uzależnienie fi zyczne lub psychiczne (w zależności 
od typu zażywanej substancji);

• w ścieżce drugiej – np. związanej z zafascynowaniem wzorcami gru-
py narkomańskiej – osoba zażywająca narkotyki niemal w naturalny 
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sposób odsuwa się od „niebiorącego” towarzystwa, szybko zawęża-
jąc swoje kontakty społeczne jedynie do osób, z którymi może wspól-
nie zażywać i zdobywać narkotyki czy chociażby opowiadać o prze-
szłych doznaniach. 

Terapeuci pracujący z osobami o oznakach uzależnienia psychiczne-
go wskazują, że w okresie rehabilitacji ofi ary cechują się występowaniem 
licznych bolesnych przeżyć psychicznych wynikających z abstynencji oraz 
samotnością. Mają także trudności w nawiązywaniu nowych kontaktów 
społecznych oraz funkcjonowaniu w konformistycznych relacjach społecz-
nych72. 

Tabela 3. Typy i cechy uzależnień

Typ Cechy

uzależnienie fi zyczne Powstaje na skutek włączenia substancji psychoaktywnej 
do metabolizmu komórkowego. Obecność substancji 
w organizmie stała się niezbędna do zachowania 
równowagi wewnątrzustrojowej, a jej zanik wywołuje 
objawy zespołu abstynencyjnego. Siła uzależnienia jest 
zależna od substancji, która je wywołała. 
Przykład substancji: heroina, amfetamina, leki, alkohol

uzależnienie 
psychiczne

Powstaje na skutek nadużywania każdego rodzaju 
narkotyku i polega na wytworzeniu wzorców zachowania 
w postaci przyjęcia substancji psychoaktywnej w celu 
redukcji negatywnych stanów emocjonalnych. Jest 
związane ze specyfi cznymi cechami wpływu narkotyku 
na organizm. Często poprzedza uzależnienie fi zyczne.
Przykład substancji: marihuana
Przykład czynności: pracoholizm, hazard

uzależnienie społeczne To mechanizm przystosowania się do reguł grupy 
lub określonej sytuacji. Wynika z interakcji z innymi 
osobami. Współcześnie cechuje się związkiem z modą na 
przyjmowanie narkotyku w określonych sytuacjach.
Przykład substancji: narkotyki
Przykład czynności: zachowania ryzykowne o charakterze 
chuligańskim

Źródło: opracowanie własne.

72  E. Korpetta, E. Szmerdt-Sisicka, Narkotyki w Polsce: mity i rzeczywistość, Warszawa 
2001, s. 22–23.
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Grafi ka 8. Wielopłaszczyznowe następstwa narkomanii73

***
Pod koniec lat 90. XX wieku opracowane zostały główne kryteria diagno-

zy uzależnienia od substancji psychoaktywnych – występuje ono w przy-
padku potwierdzenia występowania trzech z poniższych objawów:

• używanie substancji w większych ilościach i przez dłuższy czas, niż 
było to zamierzone;

• nieodparte pragnienie używania substancji lub co najmniej jedna nie-
udana próba ograniczenia czy kontrolowania używania substancji;

• poświęcenie większości czasu na czynności związane ze zdobywa-
niem substancji, używaniem jej czy dochodzeniem do siebie po jej 
zażyciu;

• zaniedbywanie obowiązków w związku z byciem pod wpływem sub-
stancji bądź doznawania skutków jej odstawienia lub zażywanie środ-
ka w sytuacjach, gdy tworzy to zagrożenie ze względu na upośledze-
nie aktywności psychomotorycznej (np. prowadzenie pojazdów);

• rezygnacja bądź ograniczenie aktywności społecznej, zawodowej czy 
wypoczynkowej z uwagi na konieczność zażywania środków psycho-
aktywnych;

73  Za: M. Jędrzejko (red.), Narkomania – spojrzenie wielowymiarowe…, dz. cyt., s. 472. 
Źródło grafi ki: http://www.ghananewsagency.org/assets/images/Drug%20Addiction.jpg.

Konsekwencje społeczne:
- zaburzenia funkcjonowania i rozpad rodziny; 
wyższe koszty pracy; utrata szans społecznych; 
naznaczenie; zaburzenia relacji społecznych; 
utrata szans edukacyjnych i zawodowych.

Problemy prawne:
- odpowiedzialność karna; kontakt ze światem 
przestępczym; konsekwencje fi nansowe.

Następstwa moralne:
- zaburzenia systemu wartości; indywidu-
alistyczna wizja świata; brak kontroli za-
chowań; stygmatyzacja.

Konsekwencje zdrowotne:
- podatność na choroby; wysokie koszty lecze-
nia; utrata zdrowia – ryzyko śmierci i nieodwra-
calnych uszkodzeń.
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• kontynuacja używania ww. substancji pomimo świadomości tego, że 
ma się stałe lub nawracające problemy natury społecznej, psycholo-
gicznej czy fi zycznej spowodowane lub też zaostrzone używaniem 
substancji;

• wyraźna tolerancja;
• pojawienie się charakterystycznych objawów abstynencji;
• częste stosowanie substancji w celu łagodzenia lub unikania objawów 

abstynencji74.
Jak zwracają uwagę naukowcy z amerykańskiego NIDA (National Insti-

tute on Drugs Abuse), mechanizm powstawania uzależnienia jest procesem 
złożonym, na który wpływa wiele czynników, a choroba ta cechuje się sil-
ną przewlekłością. Często ten sam czynnik będzie działał na różne osoby 
z wyraźną odmiennością co do siły, czasu, konsekwencji krótko- i długo-
terminowych.

Grafi ka 9. Czynniki biorące udział w powstawaniu uzależnienia

Źródło: opracowanie własne na podstawie Many Factors are Involved in Addiction – 
NIDA: http://archives.drugabuse.gov/about/welcome/aboutdrugabuse/chronicdisease/. 

74  M. Jędrzejko, Narkotyki i narkomania…, dz. cyt., s. 26–27.

Czynniki 
historyczne:

-  oczekiwania wobec 
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-   wiedza.
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Czynniki środowiskowe:
interakcje społeczne; rodzina; stres; bodźce

Uwarunkowania 
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-  cechy genetyczne – 
dziedziczność

-  rytm życia
-  płeć.
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W dyskusjach pedagogicznych często pojawia się pytanie – czy każde 
używanie rodzi niebezpieczeństwo uzależnienia? Pytanie o tyle zasadne, że 
przecież nie każdy użytkownik narkotyków staje się automatycznie osobą 
uzależnioną, a część takich osób przed długi okres może nie wykazywać 
istotnych objawów uzależnienia. Ujawnienie się różnych zachowań i sta-
nów będących implikacją relacji człowiek–narkotyk (substancja, zachowa-
nie) spowodowało wprowadzenie licznych terminów, z których część nie 
wykazuje czytelnych granic progowych (początku i końca). Mówimy za-
tem o: używaniu eksperymentalnym, używaniu ryzykownym, nadużywaniu 
środków psychoaktywnych, zażywaniu środków psychoaktywnych czy zaży-
waniu szkodliwym. Zygfryd Juczyński nadużywaniem środków psychoak-
tywnych nazywa nieuzasadnione przyjmowanie środka psychoaktywnego, 
w nadmiernych ilościach oraz nieodpowiednim czasie, które prowadzi do 
uzależnienia się od przyjmowania środka. Uznaje, że przyjmowanie może 
mieć charakter jednorazowy bądź powtarzać się cyklicznie, a także wiąże 
je z występowaniem widocznych i defi niowalnych zaburzeń somatycznych 
i/lub psychicznych, uniemożliwiających bądź zakłócających prawidłowe 
funkcjonowanie społeczne. Autor ten pojęcie zażywania szkodliwego trak-
tuje tożsamo. Natomiast zażywaniem środków psychoaktywnych nazywa 
sytuację, w której „środki psychoaktywne przyjmowane są zgodnie z zasa-
dami terapeutycznymi lub normami obowiązującymi w danym społeczeń-
stwie”75. O używaniu eksperymentalnym mówimy zaś wtedy, gdy kontakt 
z narkotykiem (zachowaniem) ma charakter kontaktu pierwszego lub oka-
zjonalnego. Może to dotyczyć jednej, jak i różnych substancji. 

75  Z. Juczyński, Narkomania – Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, Wy-
dawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 53.



63

CZĘŚĆ III

CZYNNIKI OCHRONNE I RYZYKA 
W UZALEŻNIENIACH I ZACHOWANIACH 
RYZYKOWNYCH 

 Mariusz Jędrzejko, Małgorzata Janusz, Marak Walancik

3.1. Czynniki ryzyka. Czynniki ochronne – różne stra-
tegie ukierunkowane na dobrostan

Budowane w coraz większej liczbie krajów wielopłaszczyznowe stra-
tegie zapobiegania narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi, programy 
ograniczania zjawiska prostytucji nieletnich, cyberagresji, pedofi lii, agresji, 
handlu ludźmi, a także wspomagania ich ofi ar mają swój wyraźnie skonstru-
owany cel społeczny – jest nim podniesienie dobrostanu jednostek i całych 
społeczeństw. Odnosząc te kwestie do strategii antynarkotykowych, P. Ja-
błoński wskazuje także na cele szersze, jakimi są ochrona zdrowia publicz-
nego oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa1. Analizując te 
problemy w szerszej perspektywie, zwróćmy uwagę, że jesteśmy świadka-
mi interesującego procesu, którego przebieg – na przykładzie naszego kraju 
– można opisać następująco: 

• pojawienie się jakiegoś ryzyka (np. używanie nowych substancji 
psychoaktywnych, masowe oferty prostytucyjne, rozwój agresyw-
nych subkultur, szersza dostępność do środków pobudzających 
i wzmacniających oraz leków bezreceptowych) wywołuje podwój-
ną reakcję: 

1  Por. P. Jabłoński, Przeciwdziałanie narkomanii w strategii ochrony zdrowia publicznego, 
[w:] Zapobieganie narkomanii – doświadczenia współpracy bliźniaczej Polski i Niemiec, praca 
zbiorowa, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2006, s. 11 i dalsze. 
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- medialną i społeczną, najczęściej krytyczną2, nierzadko potępia-
jącą,

- funkcjonalną, w wyniku czego powstają: programy profi laktycz-
ne, regulacje prawne, tworzenie nowych rozwiązań lub zwiększa-
nie liczebności obecnych instytucji, zwiększanie funduszy itp.;

• przeciwdziałanie problemowi ma najczęściej charakter „interwencyj-
no-pożarniczy”, w wyniku czego obserwujemy dwa trendy:
- pierwszy: społeczne ukazanie problemu zwiększa wrażliwość na 

jego występowanie (klasycznym przykładem niech będą przemoc 
w rodzinie i pedofi lia oraz dopalacze) oraz ujawnienie sił politycz-
nych oraz społecznych gotowych podejmować różnorodne działa-
nia profi laktyczne, wsparcia, pomocy, zakazów, interwencji itp.,

- drugi: rośnie oczekiwanie na trwałe ograniczenie i zwalczanie pro-
blemu (szczególnie przez instytucje państwa) w jego fazie ujaw-
nionej, co nierzadko przeradza się w rozbudowę struktur i ich nie-
uchronną biurokratyzację;

• instytucjonalizacja przeciwdziałania problemowi (każdemu – vide bez-
robocie, AIDS, agresja domowa, hazard, dopalacze) odbywa się zgod-
nie ze znanymi teoriami biurokracji, w myśl ich kluczowej tezy, że 
rozwiązanie problemu wymaga struktur, środków i czasu; czynnikiem 
towarzyszącym są badania oraz kampanie profi laktyczne prowadzone 
w określonych cyklach i rytmie niezależnym od rzeczywistych proce-
sów i modyfi kacji zagrożeń (determinuje to rytm cykli budżetowych 
i procedur przetargowych); nierzadko te działania wykorzystywane są 
w celach politycznych, marketingowych, wzmocnienia rankingów itp. 

• na kolejnym etapie mamy do czynienia z występowaniem silnych za-
leżności – zdolność i gotowość do podjęcia działań jest współmierna 
do posiadanego potencjału sił i środków, a tych w czasach kryzysu 
zawsze brakuje. Zatem nawet jeśli są ludzie, a nie ma środków, to rze-
czywiste działania nie są uruchamiane w zakresie określonym przez 
potrzeby społeczne; u fi nału tego etapu pozostaje wiara, że zrobiono 
wszystko, co było możliwe;

• fi nałem jest posiadanie instytucji, rozwiązań prawnych, modeli, pa-
pierowych lub elektronicznych programów oraz najczęściej „pożaro-
wa” metoda rozwiązywania ujawniających się problemów społecz-
nych, uzależnień, zachowań ryzykownych i kompulsywnych.

2  Niektóre tytuły masowe podejmują próby „rozmydlenia” problemu narkomanii, w jego 
kluczowym – moralnym – aspekcie, wpisując się w dyskusje o zasadności legalizacji marihu-
any. 
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Krytyczne podejście do modeli diagnozowania i rozwiązywania nowych 
zaburzeń oraz uzależnień (a także ich profi laktyki) ma swoje uzasadnie-
nie w praktyce, bowiem dualizm instytucji, powszechna instytucjonaliza-
cja rozwiązań profi laktycznych, planowanie ich w cyklach rocznych (albo 
częściej budżetowych) nie sprzyja ani szybkości reakcji, ani efektywności 
działań. Uwaga powyższa zmierza do wskazania na kluczowe czynniki – 
warunki powodzenia programów przeciwdziałania różnym ryzykom, jakie 
spotykają dzieci i młodzież w „niegościnnym świecie”:

• zasada 1 – oparcie działań, planów i strategii na empirycznie wery-
fi kowalnych analizach i badaniach [np. podjęcie kampanii profi lak-
tycznych w mieście powinno być poprzedzone diagnozą problemów 
(typy zagrożeń, rejony najbardziej zagrożone)];

• zasada 2 – planowanie działań w cyklu wieloletnim (minimum 3-let-
nim), adekwatnym głównie do cykli edukacyjno-oświatowych (klasy 
1–3 i 4–6 szkoły podstawowej; 1–3 szkoły gimnazjalnej i 1–3/4 szko-
ły ponadgimnazjalnej);

• zasada 3 – właściwe zdefi niowanie adresata (uczniowie, nauczyciele, 
rodzice, środowisko lokalne, grupa ryzyka);

• zasada 4 – profi laktyka wyprzedzająca (podejmowanie zamierzeń 
profi laktycznych zanim pojawią się pierwsze ofi ary);

• zasada 5 – włączenie odbiorców w realizowane formy – aktywne 
uczestnictwo;

• zasada 6 – oparcie przekazu na wiedzy i zrozumieniu, a nie straszeniu 
i represjach.

3.2. Nowe spektrum zaburzeń, zachowań i uzależnień

Współczesna nauka – w publikacjach takich autorów, jak Czesław Cekie-
ra, Zbigniew Gaś, Bogdan Woronowicz, Marcin Wojnar, Bronisław Urban, 
Jacek Kurzępa, Lidia Cierpiałkowska, Ronald Ruden, Ewa Wysocka, Kry-
styna Marzec-Holka, Ewa Bielecka, Zbigniew Izdebski, Krystyna Ostrow-
ska, Lidia Cierpiałkowska, Krzysztof Wojcieszek, Urlich Beck, Ronald Ru-
den, R. Jessor – poszukuje odpowiedzi na pytania o to, co jest przyczyną 
rozszerzania się zaburzeń i uzależnień nie tylko wśród osób starszych, lecz 
także nawet dzieci. Niektórzy z autorów próbują wyjaśniać to „pędzącym 
światem”, w którym dostępność substancji zaburzających świadomość oraz 
popełniania czynów ryzykownych stała się niemal powszechna; inni wska-
zują na destrukcyjne modele współczesnej pracy, dezorganizujące rodzinę; 
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jeszcze inni na masowy konsumpcjonizm oraz nieograniczoną chciwość 
współczesnego modelu kapitalizmu; a w studiach moralnych podnosi się 
kwestie upadku podstaw aksjologicznych życia (Henryk Kiereś, Mieczy-
sław Krąpiec, Marek Dziewiecki). Bez względu na perspektywę badawczą 
i analityczną zasadne jest przyjęcie następujących tez dotyczących tych pro-
blemów:

• ograniczeniu klasycznych do tej pory uzależnień narkotykowych 
(opioidy, lotne rozpuszczalniki) towarzyszy szybki wzrost ekspery-
mentów z nowymi substancjami oraz zjawisko politoksykomanii;

• wzrost problem uzależnień od ogólnie dostępnych leków oraz ich 
używania bez kontroli medycznej;

• narkotyki i substancje działające podobnie są bez większych proble-
mów dostępne w dużych i wielkich miastach oraz w wielu obiektach 
rozrywkowych;

• rośnie podaż narkotyków silnych, zwłaszcza kokainy – na rynek pol-
ski powracają dopalacze (nowe typy);

• zmniejsza się wiek pierwszych eksperymentów z substancjami psy-
choaktywnymi i ryzykownych zachowań seksualnych;

• powraca problem nikotynizmu wśród adolescentów;
• rośnie liczba osób ze zdefi niowanymi new addiction: pracoholizm, 

zakupoholizm, seksoholizm, infoholizm, wizualizacje, lekomania, 
politoksykomanie, tak wśród osób dojrzałych, jak i młodych;

• znacząca część rodziców i nauczycieli nie ma kwalifi kacji do diagno-
zowania tych problemów, jak i nie rozumie istoty nowych uzależ-
nień.

Pułapki uzależnień oraz ich mechanizmy, jak wskazują R. Ruden i G. By-
alick oraz C. Gueresci, są złożone3 i coraz „barwniejsze”, stąd nie istnieje 
prosta odpowiedź na następujące pytania: Dlaczego młodzież i dzieci coraz 
częściej sięgają po środki odurzające? Jakie czynniki sprzyjają zachowa-
niom ryzykownym w młodym wieku? Jak można chronić przed nimi nasze 
dzieci? Przy licznych próbach, odpowiedzi mają one punkt styczny – okres 
dorastania, w literaturze często określany jako adolescencja4. Wiemy jedno, 

3  Zob. R. Ruden, G. Byalick, Żarłoczny mózg. Pułapki uzależnień, Wydawnictwo Focus, 
Warszawa 2003, s. 29–33; M. Kooyman, Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych, Krajowe 
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2002; J. Kurzępa, Falochron, Dolnośląski 
Ośrodek Polityki Społecznej, Wrocław 2006; Zapobieganie narkomanii – doświadczenia współ-
pracy bliźniaczej Polski i Niemiec, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 
2008; K. Linowski, M Jędrzejko (red.), Trzeźwość i uzależnienia jako wyzwanie duszpasterskie 
i pedagogiczne, Wydawnictwo AVE, Radom 2012. 

4  Współczesna literatura określa adolescencję jako dojrzewanie, lokując ten okres między 
dzieciństwem a dorosłością. Charakteryzuje się on wyraźnymi i szybko przebiegającymi prze-
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że „podaż” nowych typów uzależnień, jak i środków prowadzących do po-
wstania tej choroby jest coraz większa, a wszystko wskazuje na to, że będą 
pojawiać się nowe5. 

Polska literatura tematu z przełomu lat 70. i 80. XX wieku ukazuje cha-
rakterystyczny dla tamtych lat obraz rozwoju problemu uzależnień. Wynika 
z niego dominowanie trzech problemów w wymiarze społeczno-zdrowot-
nym: alkoholizmu, nikotynizmu i narkomanii, przy czym ta ostatnia miała 
obraz opioidowo-„klejowy”. Dominujące substancje tego okresu – heroina, 
polska zupa makowa, wdychane substancje chemiczne, marihuana – wyge-
nerowały odpowiadający im obraz diagnozy, profi laktyki, leczenia, terapii 
i readaptacji społecznej osób wychodzących z problemu narkotykowego. 
Stąd idea profi laktyki i terapii zaproponowana przez „Monar” odpowiada-
ła idealnie obrazowi sceny narkotykowej, a skala zjawiska nie generowała 
potrzeby realizacji ogólnopolskich programów profi laktycznych. Pomimo 
oczywistych niebezpieczeństw – głównie zdrowotnych – związanych z ów-
czesnym modelem narkotyzowania kwestia ta nie generowała wielkich spo-
łecznych zagrożeń. Dużo większym problemem było pijaństwo oraz utrzy-
mywanie modeli promujących palenie tytoniu (przypomnijmy, że jeszcze 
w latach 80. każdy polski żołnierz otrzymywał przydział papierosowy). Od 
tego czasu – jak to opisaliśmy w rozdziale I – obraz polskich uzależnień 
zmienił się w sposób gruntowny – głównie poprzez inne usytuowanie za-
grożeń kluczowych, liczbę typów uzależnień, jak i skalę problemu. Narko-
mania – zjawisko niszowe, marginalne – stała się jednym z największych 
wyzwań społecznych, prawnych, medycznych i edukacyjnych.

obrażeniami w budowie i wyglądzie ciała dziecka (jest dowodem dojrzewania biologicznego), 
zmian w psychice w wyniku czego następuje kształtowanie się psychiki nastolatka (dojrzewa-
nie psychiczne), wyraźnymi zmianami w postawach wobec samego siebie, jak i innych osób 
(zwłaszcza w różnicowaniu płciowym – dojrzewanie psychoseksualne), pełnieniu ról społecz-
nych (dojrzewanie społeczne). Proces adolescencji jest zależny od wielu czynników wewnętrz-
nych i zewnętrznych, w tym genetycznych, płciowych, kulturowych, ekonomicznych, klima-
tycznych, środowiskowych.

5  Według amerykańskich psychologów istnieją już empiryczne dowody na to, że nowe tech-
nologie telefoniczne – smartfony – używane bez kontroli skutkują zaburzeniami osobowości, 
koncentracji oraz obsesjami. Osoby nadużywające tych urządzeń maja kłopoty ze snem oraz ob-
jawy podobne do ADHD. Jak uważają Helena Johnson i Lary Rosen – autorzy badań dla Centre 
for the Digital Future, w 2012 r. sprzedano na świecie ponad 115 mln smartfonów, przez co staną 
się one niebawem najpopularniejszym urządzeniem multimedialnym. Autorzy ci wskazują na 
pojawienie się „iChorób” oraz potrzeby poszerzania nauk np. o psychologię nowych technologii 
(w 2012 r. pojawił się w publikacjach naukowych nowy termin iDisorder). W Polsce smartfon 
jest najczęściej kupowanym telefonem przez młodzież (w 2011 r. sprzedano 4 miliony takich 
urządzeń).
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3.3. Burzliwa i przyspieszona adolescencja

Jak wskazano na wstępie rozdziału, pytania o przyczyny zachowań ryzy-
kownych, w tym uzależnień, zadają sobie setki badaczy, terapeutów, nauczy-
cieli, a przede wszystkim rodziców chcących chronić swoje dzieci. Odpowie-
dzi jest wiele, a każda z nich zależna od wielu czynników, przy czym kluczo-
we znacznie „napędowe” mają zmiany neurohormonalne związane z okresem 
adolescencji oraz poszerzanie się liczby czynników inicjujących o charak-
terze zewnętrznym (np. większa podaż narkotyków i środków działających 
podobnie6, łatwość kupna alkoholu, rosnący rynek dopalaczy, seksualizacja 
życia i wzorców zachowań, silne pobudzanie przez nowe multimedia). Tym 
samym problem uzależnień jest tym bardziej złożony, stąd diagnozy i rozwią-
zania optymalne dla wieku dziecięcego nierzadko zawodzą, gdy próbujemy 
je zastosować do okresu przyspieszonego dorastania. 

W literaturze tematu podkreśla się zasadniczo trzy grupy czynników ma-
jących kluczowy wpływ na rozwój omawianych tu zaburzeń: 

• czynniki środowiskowe (często określane jako społeczne), 
• czynniki psychologiczne,
• czynniki biologiczne. 
O ile pierwsze dwa mają wielkie znaczenie na etapie eksperymentów 

z substancjami uzależniającymi lub podejmowaniem innych zachowań ry-
zykownych, o tyle czynniki biologiczne determinują pojawienie się uzależ-
nienia (niezależnie, czy chodzi o uzależnienie o charakterze psychicznym, 
czy też fi zycznym) oraz jego rozwój, aż do faz prowadzących do zupełnej 
destrukcji.

Studia literatury dotyczącej rozwoju dziecka nastoletniego (przechodzenie 
od starszego dzieciństwa do wieku młodzieńczego) podkreślają, że okres ten 
jest czasem ogromnych zmian w świadomości dziecka, dojrzewania fi zycz-
nego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego7. Diagnoza psychope-
dagogiczna tego okresu wskazuje, iż przejście drogi między dzieciństwem 
i dorosłością, zwłaszcza w najtrudniejszym okresie adolescencyjnym, bywa 
trudne i jest obarczone wieloma przeszkodami, z częścią których młodych 
człowiek po prostu sobie nie radzi. To wtedy dzieci zaczynają uczyć się „na 

6  W latach 2010–2012 na polskim rynku ujawniono blisko 100 nowych środków o działa-
niu odurzającym. 

7  Zob. E. Wysocka (red.), Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie, Wydawnictwo Aka-
demickie Żak, Warszawa 2012; M. Tyszkowa, Zachowanie się dzieci w sytuacjach trudnych, 
Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979; Z. Melosik, Tożsamość młodzieży współczesnej (czyli jak 
żyć w kulturze typu “instant”), [w:] Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, Warszawa 2000, nr spe-
cjalny; K. Dąbrowski, Trud istnienia, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.



Czynniki ochronne i ryzyka w uzależnieniach i zachowaniach ryzykownych 

69

Grafi ka 10. Zmiany charakterystyczne dla okresu przechodzenia z dzieciństwa 
do dorosłości

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac naukowych nw. autorów: E. Wysoc-
ka, D. Dyoniziak, J. Trempała, R. Łapińska, M. Żebrowska, K. Wielecki, J. Bagro-
wicz, M. Dziewiecki, L. Witkowski, M. Tyszkowa, A. Tylikowska, K. Ostrowska, 
M. Przetacznik-Gierowska, A. Niemczyński, Z. Melosik, J. Modrzewski, L. Kohlberg, 
H.M. Griese, E.H. Ericson, Z. Melosik, R. Jessor, R.B. Sieroń.

własnej skórze” tego, co jest dobre, co złe, mogą w większej lub mniejszej 
mierze eksperymentować, wątpią i czasem błądzą, podejmują różne „poszu-
kiwania”, poszerzają kręgi zainteresowań oraz przestrzenie, w których prze-
bywają. Szybka przemiana ciała połączona z nasiloną produkcją niektórych 
hormonów tak silnie zaburza funkcjonowanie części młodych ludzi, że nieja-
ko tracą oni kontrolę nad swoim działaniem, zwłaszcza w sytuacjach silnego 
pobudzenia emocjonalnego. Stąd ich reakcje bywają: nieadekwatne do sytu-
acji, silnie kompulsywne, przesadzone i przerysowane.

Jak wskazują pedagodzy i psycholodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą, 
ich rodzice często twierdzą, że przeobrażenia w okresie dorastania mają 
charakter szybki i dychotomiczny – zmieniły się nie do poznania z grzecz-
nych i kochających w bezczelne, szalone nastolatki, które nie szanują ni-
czyjego zdania i uważają, że same wiedzą najlepiej. W ich odpowiedziach 
na polecenia i oczekiwania częściej pojawiają się stwierdzenia: nie!, nigdy!, 
nie zrobię! zostaw mnie! Przy takich reakcjach u osób mających kontakt 

Zmiany psychobiologiczne: wzrost, waga, kształty; szybsze dojrze-
wanie seksualne – wzrastanie w kulturze seksu; większa siła; większa 
pobudliwość; wydłużenie (i przyspieszenie) okresu adolescencji; lepsze 
wyżywienie vs wielkie dawki substancji chemicznych w żywności; krót-
szy sen; spożywanie bardzo dużych dawek cukru; polepszenie kultury 
zdrowotnej rodzin; poprawa jakości wyżywienia.

Zmiany intelektualne i emocjonalne: wzrastanie w nieustannej obec-
ności multimediów; dostęp do nieograniczonej ilości informacji – posze-
rzenie źródeł wiedzy; wyższa jakość edukacji i jej wydłużenie; większa 
liczba czynników i sytuacji stresogennych; oczekiwanie niezależności; 
zmienne kryteria i systemy wartości; wzrost krytycyzmu, wrażliwość na 
sytuację społeczną i postrzeganie rówieśnicze; tożsamość vs rozprosze-
nie ról; bunt, opór, negacja; silne bodźcowanie czynników zewnętrznych 
– zwłaszcza środowiskowych i medialnych; częste i krótkie interwały 
bodźców wzrokowych i słuchowych; wydłużenie czasu, kiedy dziecko 
przebywa bez kontaktu z najbliższymi mu osobami; zmiany wychowaw-
czych i kontrolno-dyscyplinujących uprawnień szkoły.
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z nastolatkami pojawia się pytanie: cóż takiego dzieje się w ciele i głowie 
dojrzewającego dziecka, że w tak krótkim czasie odmienia swe niewinne 
oblicze? Pełna odpowiedź na to i podobne pytania jest kluczem do zrozu-
mienia, jak można im pomóc w sytuacjach ekstremalnego zagubienia.

Wskażmy w tym miejscu, że dla ostatnich dwóch dekad charakterystycz-
ne jest przyspieszenie pewnych procesów biopsychicznych oraz istotna 
zmiana uwarunkowań rozwojowych. Za kluczowe cechy, zasygnalizowane 
już w grafi ce 4, uznać powinniśmy:

• zdecydowanie lepszą opiekę zdrowotną i diagnozę rozwoju dziecka;
• zmianę modeli żywienia, w których jest zdecydowanie więcej cu-

krów, barwników, polepszaczy i substancji wydłużających trwałość 
(konserwantów), zagęstników, tłuszczy oraz środków gazowanych;

• silne pobudzenie multimediami (ich wpływ na rozwój – zwłaszcza 
emocjonalny oraz funkcjonowanie mózgu – dziecka jest ciągle dys-
kutowany8);

• skrócenie snu oraz późniejsze zasypianie przez małe dzieci oraz ado-
lescentów (m.in. w wyniku bardzo długiego przebywania przed no-
wymi multimediami);

• dłuższe funkcjonowanie przy sztucznym świetle;
• silne pobudzenie i podniecenie jako wynik ofensywnego (nierzadko 

agresywnego) oddziaływania reklamy i technologii medialnych na 
dziecko;

• błędny model oświatowo-wychowawczy, będący wynikiem niedo-
kończonej reformy systemu oświatowego.

Z literatury tematu wiemy, że od wieku około 9–13 lat dzieci zaczynają 
szybko dojrzewać fi zycznie, psychicznie i społecznie. 

Po pierwsze, zmienia się ich ciało, w wyniku czego następuje skok roz-
wojowy. Zmieniają się proporcje sylwetki, dojrzewają zewnętrzne i we-
wnętrzne narządy płciowe, zmienia się głos, czasem pojawia się trądzik. 
Związane jest to z „eksplodującymi” hormonami, które powodują również 
rozregulowanie emocjonalne i huśtawkę nastrojów. Oprócz dojrzewania fi -
zycznego dziecko dojrzewa również emocjonalnie, społecznie i intelektual-
nie (patrz grafi ka powyżej). Fakt, że poszczególne etapy rozwojowe często 

8  Bardzo interesujące odniesienie do tych kwestii znajdzie Czytelnik w pracy G. Smalla 
i G. Vorgan pt. iMózg (Wydawnictwo Vesper, Poznań 2011). Autorzy ci piszą m.in. tak: Badania 
wykazały, że na ukształtowanie i funkcje mózgu wpływa również otoczenie, które może spowo-
dować nieodwracalne zmiany w mózgu. Wiemy, że normalny rozwój ludzkiego mózgu wymaga 
równowagi między bodźcami środowiskowymi a tymi, które biorą się z kontaktów z ludźmi. 
Pozbawiony ich mózg nie działa właściwie, nie mogąc tworzyć odpowiednich połączeń neuro-
nowych (tamże, s. 23). 
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następują w różnym czasie, może powodować sytuacje konfl iktowe wyni-
kające z niezrozumienia dziecka, co się z nim dzieje i szczególnie silnej 
w tym okresie potrzeby bycia akceptowanym przez rówieśników. Problemy 
dojrzewania są tym bardziej złożone, że każde dziecko w gronie rówieśni-
czym dojrzewa inaczej i w różnym tempie. 

Przyjmuje się, że tym, co niezwykle ważne, jeśli nie kluczowe, w spo-
kojnym przejściu przez burze neurohormonalne, jest wsparcie dla dziecka 
ze strony rodziny. Ale nawet najpełniejsza wola rodziców w tym dziele nie 
jest wystarczająca, często bowiem potęga przeobrażeń uniemożliwia nasto-
latkowi pełne zapanowanie nad własnym rozwojem. Dzieje się tak dlatego, 
że jest on jednocześnie dzieckiem (emocjonalnie, rozumowo) i dorosłym 
(ciałem) albo kimś pomiędzy dzieckiem a dorosłym. Nakłada się na to kilka 
oczywistych współczesnych błędów społecznych, oświatowych i wycho-
wawczych, potęgujących owo naturalne zaburzenie.

Grafi ka 11. Czynniki wzmacniające zaburzenia wśród dzieci i młodzieży9

Źródło: opracowanie własne.

9  Źródło grafi ki: http://ocdn.eu/images/pulscms/NmU7MDMsMjA4LDAsMCwx/242f-
6fedb8ef1634588bc9d0cac24664.jpg.
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Wielu badaczy stawia znak równości pomiędzy wiekiem dojrzewania 
a kumulacją niebezpieczeństw dla rozwoju dziecka oraz zapewnienia jego 
zrównoważonej homeostazy. Na to niebezpieczne założenie, że wiek dora-
stania oznacza wieloaspektowe kłopoty, zwraca uwagę wielu psychologów, 
psychiatrów i pedagogów, a jedna z nich – Lynn Ponton – podkreśla, że 
w dzisiejszym świecie, w którym nastolatkowie są o wiele bardziej narażeni 
na niebezpieczeństwa, rodzice i pedagodzy nie powinni zakładać, że wiek 
dojrzewania musi oznaczać zachowania ryzykowne. Jej badania wskazują 
na umacnianie się mitu trudnego dorastania jako normy wieku adolescen-
cyjnego. Według tej autorki, dorastanie nie musi oznaczać braku rozsądku, 
chaosu i zamętu, a nasilanie się takich zachowań jest niczym innym, jak nie-
umiejętnością zagospodarowania naturalnej energii dorastającego dziecka. 
Przyjęcie nieuniknionego buntu i oporu nastolatka jest błędem wychowaw-
czym, utrwalanym przez przekaz medialny, w którym młodzi ludzie w tym 
wieku przedstawiani są w wyjątkowo niekorzystnym świetle. Co więcej, 
powtarzanie tez o okresie buntowniczo-negującym wszystko i wszystkich – 
jak twierdzi Ponton – i że jakiekolwiek programy naprawcze z góry skazane 
na niepowodzenie prowadzą do stanu, w którym powszechnie zdajemy się 
akceptować taką sytuację i traktować ją jako coś normalnego10. 

Jak się wydaje, upowszechnianie informacji o nieuniknionym buntowni-
czym okresie i totalnym oporze oddziaływaniu wychowawczemu prowadzi 
do swoistego zaakceptowania tego buntu i zanikania oddziaływań wycho-
wawczych, szczególnie ze strony rodziców oraz – co zauważa wielu dyrek-
torów placówek oświatowych – części nauczycieli.

Podkreślając te kwestie, chcielibyśmy zwrócić uwagę na splot innych 
czynników, które mogą wzmacniać opisywane tu zaburzenia. Do kluczo-
wych zaliczymy: 

• czynniki ekonomiczne generujące krótko- i długookresowe migracje 
ekonomiczne; 

• zmianę czasu pracy rodziców (zwłaszcza jej wydłużenie na godziny 
późnopopołudniowe i wieczorne); 

• pobudzenie konsumpcyjne i silną presję reklamy na potrzeby mate-
rialne dziecka; 

• zmiany demografi czne (modele małych rodzin, późniejsze zawieranie 
małżeństw, późniejsze rodzenie dzieci); 

• zerwanie więzi kulturowych przy migracjach na duże odległości; 
• głębokie zmiany kulturowe prowadzące do przewartościowania trady-

cyjnych norm i zasad, zwłaszcza silna presja płynnej rzeczywistości.
10  L. Ponton, Romance of Risk: Why teenagers Do the Things They Do?, New York 1997, s. 3.
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Przyjmuje się także – a dowodów na to dostarczają badania kolejnych po-
koleń dzieci i młodzieży – że zmiany nawyków żywieniowych, powszechna 
i niemal niegraniczona dostępność jedzenia, lepsza opieka zdrowotna do-
prowadziły przyspieszenia rozwoju fi zycznego nastolatków (są np. wyższe 
i cięższe od swoich rówieśników z połowy XX wieku). Padają także suge-
stie, że może to być – w połączeniu z silnym bodźcowaniem emocjonalnym 
– jedna z kluczowych przyczyn przyspieszenia adolescencji. 

O ile sam rozwój fi zjologiczny człowieka – od dziecka do dorosłego – 
wygląda obecnie podobnie do tego, jaki obserwowano 30–40 lat temu (przy 
zastrzeżeniu wymienionych wyżej cech), o tyle uwarunkowania cywiliza-
cyjne tego rozwoju zmieniły się całkowicie. Ponieważ cywilizacja jest pro-
duktem nieustannie zmieniającym się wraz z nią modyfi kacji ulega kultura 
życia człowieka. Tym samym nieuniknione stało się narastanie nowych wpły-
wów społecznych, czynników determinujących takie, a nie inne zachowania, 
co z kolei determinuje pojawianie się określonych problemów. To one leżą 
u podstaw narastania zachowań patologicznych i kompulsywnych – a ryzyko 
ich spotkania w XXI wieku jest nieporównywalnie większe niż dwie–trzy 
dekady temu. Niebezpieczeństwo „randki” z ryzkiem alkoholowym, narko-
tykowym, prostytucyjnym, dopalaczowym, sterydowym, homoseksualnym, 
pornografi cznym, pedofi lskim jest nieporównywalnie większe. 

Grafi ka 12. Nowe cechy zagrożeń narkotykowych na świecie
 

• gwałtowny wzrost podaży nowych substancji,
• rozwój rynku substancji silnych, zwłaszcza kokainy 

i silnych narkotyków psychodelicznych (dopalacze),
• rozwój wielkich organizacji przestępczych,
• destrukcyjny wpływ przestępczości narkotykowej na 

funkcjonowanie wielkich organizmów państwowych 
(np. Afganistan, Meksyk),

• wzrost liczebnej podaży narkotyków vs brak sukce-
sów w zmniejszeniu podaży narkotykowej,

• rosnące ryzyko powstawania nowych organizacji 
przestępczych oraz przestępstw indywidualnych,

• wysokie koszty zwalczania i leczenia uzależnień,
• silny wpływ narkobiznesu na rozwój szarej strefy 

i korupcji,
• powiązania narkobiznesu z innymi dziedzinami prze-

stępczości – handel ludźmi, prostytucja, szara strefa,
• presja na legalizację tzw. lekkich narkotyków.
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W kontekście opisywanego w pracy problemu narkotykowego zasadne 
jest postawienie tezy, że problemy eksperymentowania z tego typu substan-
cjami, nadużywania środków psychoaktywnych, nieuzasadnionego sięga-
nia po leki oraz nadużywania substancji wzmacniających stały się w drugiej 
połowie XX wieku zagrożeniem nie tylko zdrowotnym, lecz także społecz-
nym, moralnym oraz wyzwaniem prawnym o międzynarodowym zasięgu.

3.4. „Motory napędowe” zmian

Substancje odurzające były znane i używane w celach medycznych, re-
ligijnych czy rytualnych od najdawniejszych czasów. R. Davenport-Hines 
w swojej pracy Odurzeni. Historia narkotyków 1500–2000 przedstawia nam 
pełen mechanizm ekspansji narkotyków z antypodów do centrum Europy 
oraz nowego świata (Stany Zjednoczone), ukazując ekonomiczne i politycz-
ne, a także kulturowe czynniki wzmacniające narkobiznes11. Jednak dopiero 
w XIX i XX wieku opium, morfi na oraz kokaina zaczęły odgrywać rolę środ-
ków używanych powszechnie w celach rekreacyjnych, co wiązało się m.in. 
ze specyfi cznymi formami jej stosowania i uwarunkowaniami geografi czno-
kulturowymi. Pamiętajmy przy tym, że w ówczesnym okresie świadomość 
konsekwencji, jakie niesie zażywanie tych substancji, była słabo rozwinięta, 
a przemysł farmaceutyczny wprowadzał coraz to nowsze „wynalazki”, jak 
na przykład amfetaminę, która bardzo szybko ze środka leczniczego prze-
kształciła się w popularny narkotyk. Dostrzeżenie silnego wpływu niektórych 
narkotyków na zachowania człowieka doprowadziło do ich używania w sytu-
acjach specyfi cznych, np. podawanie żołnierzom w czasie II wojny światowej 
amfetaminy (piloci amerykańscy, żołnierze Wehrmachtu), a także poszerze-
nia się używania nielegalnego. Odpowiedź rynku w postaci wzrostu zapo-
trzebowania na narkotyki doprowadziła do szybkiego rozwoju przestępczości 
zorganizowanej oraz ujawnienia się masowych problemów uzależnień, prze-
kładających się nierzadko na problemy ekonomiczne, polityczne i społeczne. 

Z kolei w latach 60. i 70. XX wieku burzliwie rozwijające się subkultu-
ry młodzieżowe oraz używanie narkotyków przez gwiazdy ówczesnej po-
pkultury (m.in. J. Hendrix, J. Joplin12) wygenerowały problem szerszego 

11  Por. R. Davenport-Hines, Odurzeni. Historia narkotyków 1500–2000, Wydawnictwo 
WAB, Warszawa 2006. 

12  W tym okresie w wyniku przedawkowania narkotyków zmarło wielu młodych muzyków: 
Brian Jones – 1969, Jimmy Hendrix – 1970, Janis Joplin – 1971, Jim Morrison – 1971, Gram 
Parson – 1973, Sid Vicious – 1979. W 2012 r. na skutek przedawkowania zmarła wielka gwiazda 
muzyki pop – Whitney Houston. 
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kontaktu młodego pokolenia z narkotykami oraz ujawniły wielopłaszczy-
znowe następstwa problemu narkotykowego (nadużywania, uzależnienia, 
wzrostu podaży i popytu, przestępczości narkotykowej, wycofania osób 
uzależnionych do subkultur narkotycznych). Następstwem tych trendów 
stało się szybkie powstanie i rozwój wielkich organizacji zajmujących się 
produkcją oraz dystrybucją narkotyków. W ten sposób rozpowszechniła się 
konsumpcja narkotyków, a okres ten możemy – w odniesieniu do Europy 
– nazwać pierwszą falą narkotykową. Polska znalazła się w strefi e oddzia-
ływań omawianego tu problemu w latach 60. i 70. XX wieku, przy czym 
początkowo obszar konsumentów ograniczał się do grupy 40–60 tys. osób. 
Dominowały polskie pochodne heroiny, środki wziewne oraz marihuana. 
Ale już w drugiej połowie lat 80. ujawniły się silne „motory napędowe” 
rozwoju problemu narkotykowego, związane głównie z przenoszeniem na 
grunt polski niektórych trendów z krajów Europy Zachodniej (poszerze-
nie listy substancji, wprowadzanie narkotyków na dyskoteki, poszerzanie 
upraw własnych marihuany). Wynikiem był rozwój pierwszych organizacji 
i ruchów zajmujących się przeciwdziałaniem zagrożeniom narkotykowym 
– Towarzystwa im. Adama Chmielowskiego, MONARU-u, Towarzystwa 
Zapobiegania Narkomanii13. Równocześnie poszerzenie liczby użytkowni-
ków do 80–100 tys. osób spowodowało, że narkomania w ten sposób stała 
się stopniowo problemem medycznym, społecznym i kulturowym, a dziś 
powszechnie zaliczana jest do chorób – zaburzeń o złożonym charakterze14. 
W 1985 r. liczba ofi ar śmiertelnych nadużywania narkotyków w Polsce była 
większa niż w Republice Federalnej Niemiec lub Włoszech15. 

Badania nad problemami uzależnień mają bardzo długą tradycję. W od-
powiedzi na powstanie kultury hipisowskiej, rosnącą aktywność młodych 
ludzi w innych subkulturach, a także rosnącą liczbę młodzieży uzależnionej 
od narkotyków zaczęto również bardziej interesować się wiekiem dojrze-
wania, zgłębiać sposób myślenia oraz postępowanie nastolatków, wartości 
przez nie wyznawane, ich problemy, poszukując tutaj odpowiedzi na pytanie 
dotyczące częstszego niż u dorosłych sięgania przez nie po narkotyki oraz 
substancje działające podobnie. W wyniku analiz, wieloletnich obserwacji 
zachowań, badań oraz diagnoz osób uzależnionych powstało wiele studiów 
pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych, będących interesu-
jącym materiałem porównawczym dla dzisiejszych badaczy. Jak pisze J. 
Humphrey, w latach 40. tegoż wieku głównymi problemami, o których 

13  J. Śledzianowski, Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, Wydawnictwo Akade-
mii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, s. 37.

14  Zob. P. Karpowicz, Narkotyki. Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie, Białystok 2002.
15  Zob. M. Kotański, Ty zaraziłeś ich narkomanią, Warszawa 1984.
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mówili nauczyciele, były: żucie gumy, bieganie po korytarzu, hałasowanie, 
śmiecenie, nieodpowiedni ubiór. Te „problemy” wypadają blado w porów-
naniu z wymienionymi kilkadziesiąt lat później, jak: używanie narkotyków 
i alkoholu, aktywność seksualna nastolatków, nastoletnie ciąże, samobój-
stwa, gwałty, kradzieże, napady16. Jak twierdzi ten sam autor: „Zachowa-
nia nastolatków w każdym z momentów historii kraju w dużej mierze są 
odbiciem środowiska, jakie stworzyli im dorośli”17. Analizujący te kwestie 
w polskiej perspektywie Jolanta Rogala-Obłękowska, Czesław Cekiera i Jan 
Śledzianowski wskazują, że dwie końcowe dekady XX wieku oraz pierwsza 
XXI wieku doprowadziły do rzeczywistego umasowienia problemu narko-
tykowego wśród młodzieży – z poziomu nieco ponad 5000 użytkowników 
w grupie uczniów osiągnięto poziom 20–25-krotnie wyższy dla użytkow-
ników okresowych (weekendowych, imprezowych, okazjonalnych). Tylko 
w latach 1992–1994 w ostatnich klasach szkół ponadpodstawowych liczba 
użytkowników narkotyków wzrosła z 5% do 10%18, by w 2012 r. osiągnąć 
poziom przekraczający 20%. Ostatnia dekada to także nowe „motory napę-
dowe” stymulujące pierwsze eksperymenty narkotykowe, a do kluczowych 
zaliczymy:

• rozwój aktywnych ruchów społecznych na rzecz legalizacji marihu-
any;

• masowe oferty narkotykowe i dopalaczowe w Internecie, obejmujące 
nie tylko konkretne środki, lecz także zasady używania, wskazówki 
ochrony prawnej, informacje o uprawach własnych;

• deklaracje o używaniu narkotyków wypowiadane przez ikony po-
pkultury oraz celebrytów;

• uczynienie z problemu legalizacji marihuany ważnego akcentu kam-
panii politycznych (Ruch Palikota);

• wykorzystywanie niepełnych informacji o działaniu narkotyków jako 
dowodów na ich nieszkodliwość, połączone z próbami „wyłączenia” 
marihuany z przestrzeni narkotykowej.

Wydaje się uzasadnione postawienie tezy, że budowa świata wolnego od 
zagrożeń jest niemożliwa. Zasadniczą przyczyną jest dychotomiczny model 
rozwoju ludzkiego, w którym dysproporcje społeczne, ekonomiczne, ma-
terialne i kulturowe wydają się nasilać, a nie maleć. Nie jest przedmiotem 
tej części pracy wyjaśnianie przyczyn tego stanu rzeczy, zatem pozostanie-
my przy stwierdzeniu, że człowiek jest jedynym żyjącym gatunkiem, który 

16  J. Humphrey, Teenagers Will Be Teenagers, New York 2002, s. 10.
17  Tamże, s. 2.
18  J. Śledzianowski, Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, Wydawnictwo Akade-

mii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, s. 37.
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nieustannie poszerzając swoją niszę, również nieustannie niszczy nisze in-
nych gatunków i coraz bardziej zaburza własną. Niestety, nawet przy naj-
bardziej optymistycznym spoglądaniu w przyszłość nie możemy zmienić 
pędzącego świata ani ochronić młodzieży przed wszystkimi zagrożeniami 
dzisiejszej cywilizacji w stopniu, jaki powinien wynikać z naszych podstaw 
aksjonormatywnych. Możemy natomiast spróbować przeanalizować pod-
stawy teoretyczne, które pomogą nam nieco zrozumieć, co dziećmi kieruje 
i wpływa na to, że nie zachowują się tak, jakbyśmy tego chcieli, oraz po-
znać czynniki, które mogą nam pomóc chronić młodzież przed zagrożenia-
mi wieku dorastania.

3.5. Co to są zachowanie problemowe – ryzykowne?

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego (American Medi-
cal Association), młodzież jest przede wszystkim narażona na ryzyko przy-
padkowego uszkodzenia ciała i różnych form przemocy. Jak wskazuje pol-
ski badacz tej problematyki A. Frączek, ostatnie dekady w sposób znaczący 
poszerzyły różne typy przemocy i agresji w młodym pokoleniu i nadały mu 
nowy obraz19, a ryzyko stania się ofi arą ataku jest niewspółmiernie wyż-
sze niż kilka dekad temu. Badania amerykańskie dowodzą również, iż czę-
sto nastolatkowie, identyfi kując się ze specyfi cznymi stylami życia, stają 
się ofi arami nałogów, które stanowią poważne zagrożenia dla ich zdrowia 
oraz społecznego funkcjonowania. Kolejnym zagrożeniem są wypadki sa-
mochodowe – w Stanach Zjednoczonych i uprzemysłowionych krajach to 
3/4 wszystkich przyczyn zgonów w przedziale wiekowym od 15 do 24 roku 
życia. Jak wynika z diagnozy tego problemu, zasadniczą ich przyczyną jest 
spożycie alkoholu zarówno przez ofi ary, jak i przez sprawców. Ponadto do 
współczesnych zagrożeń zdrowotnych w okresie dorastania zalicza się: pa-
lenie tytoniu, narkomanię, lekomanię, stosowanie środków zastępczych – 
dopalaczy, wczesną aktywność seksualną, brak dyscypliny szkolnej, uciecz-
ki z domu oraz inne zachowania ryzykowne20. 

Na podstawie badań prowadzonych na zlecenie Krajowego Biura ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz powstających w licznych ośrodkach 

19  A. Frączek, Cross-cultural evidence of female indivect aggression, „Aggressive Beha-
vior” 1997, no. 15; A. Frączek, Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży jako zjawisko spo-
łeczne, [w:] A. Frączek, I. Pufal-Struzik (red.), Agresja wśród dzieci i młodzieży, Wydawnictwo 
Pedagogiczne ZNP, Kielce 1996,

20  B. Lavery, A. Siegel, Adolescent Risk – Taking: An Analysis of Problem Behaviors in 
Problem Children, “Journal of Experimental Child Psychology” 1993, no. 55, s. 277–294.
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akademickich21, można przyjąć tezę o wielu wzorach i modelach używania 
narkotyków oraz substancji działających podobnie. Modele te ściśle wiążą 
się z potencjalnością zagrożeń w wymiarze indywidualnym i społecznym, 
określają też potencjał zagrożeń zdrowotnych, prawnych, moralnych i tych 
o wymiarze społecznym. Do kluczowych zachowań związanych z kontak-
tami z narkotykami i substancjami działającym podobnie, występującymi 
w wieku 15–19 lat, zalicza się:

• używanie eksperymentalne – dotyczące najczęściej osób młodych, 
próbujących wielu substancji wielokrotnie. Określa się, że ten typ 
przyjmowania ma miejsce głównie w grupie rówieśniczej, a celem 
jest osiągnięcie oczekiwanych doznań. Takie używanie najczęściej 
nie jest związane z ujemnymi następstwami medycznymi lub spo-
łecznymi; ujawnia się ono głównie w trakcie weekendowych spotkań 
towarzyskich, dyskotek, wyjazdów szkolnych i wakacyjnych;

• używanie rekreacyjne – ma miejsce wtedy, gdy substancja (dominu-
jącą w Polsce jest marihuana) jest przyjmowana przez ten sam krąg 
osób, w celu przeżycia przyjemnych doznań. Temu modelowi przy-
pisuje się przyjmowanie narkotyku nie częściej niż raz w tygodniu, 
a wynikiem są krótkotrwałe zaburzenia, nieimplikujące zaburzenia 
pełnionych ról społecznych. Rzadko występuje indywidualne (sa-
motne) przyjmowanie. Używanie rekreacyjne jest też często nazywa-
ne towarzyskim;

• używanie okolicznościowe (sytuacyjne) – ma w okresie adolescencji 
miejsce rzadziej, a związane jest przyjmowaniem substancji (głównie 
z powodów osobistych) kilka razy w tygodniu lub rzadziej, z tendencją 

21  Zob. m.in. B. Preisner, Młodzi Europejczycy i alkohol, „Remedium” 1997, nr 11; B. Urban 
(red.), Dewiacje wśród Młodzieży, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001; J. Śledzianowski (red.), Fo-
rum trzeźwościowe – o młodych, dla młodych, Wydawnictwo Rubikon, Kielce 1992; Cz. Cekiera, 
Ryzyko uzależnień, Wydawnictwo KUL, Lublin 1985; T. Sołtysiak, J. Sudar-Malukiewicz (red.), 
Zjawiskowe formy patologii społecznej oraz profi laktyka i resocjalizacja młodzieży, Akademia 
Bydgoska, Bydgoszcz 2003; T. Dudek, Społeczne przyczyny uzależnień, „Dialog” 2001, nr 3; 
K. Frieske, T. Sobiech, Narkomania, interpretacja problemu społecznego, IWZZ, Warszawa 
1987; M. Gossop, Narkomania – mity i rzeczywistość, Warszawa 1993; M. Walancik, Aktualne 
przejawy patologii i dewiacji społecznej. Wybrane konteksty, AKAPIT, Toruń 2009; B. Worono-
wicz, Bez tajemnic: o uzależnieniach i ich leczeniu, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 
2001; Stan problemu narkotykowego w Europie. Sprawozdanie roczne 2010, Europejskie Cen-
trum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, 2011; M. Staniaszek, Substancje uzależniające 
i typy uzależnień, PTP, Warszawa 1987; A. Stankowski, Narkomania – narkotyki – narkomani. 
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1988; M. Przybysz-Za-
ręba (red.), Sukcesy i porażki w edukacji dzieci i młodzieży, Olsztyn 2010; D. Rosenhan, M. Se-
ligman, Psychopatologia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1994; R. Ruden, 
M. Byalick, Żarłoczny mózg. Pułapki uzależnień, G+J Gruner+Jahr Polska, Warszawa 2003; 
P. Robson, Narkotyki, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 1997; H. Sęk, Wprowadze-
nie do psychologii klinicznej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2003. 
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do samoograniczania. Tę grupę osób uznać należy za zagrożoną uza-
leżnieniem. Tego typu model używania jest czasami określany jako 
stresopochodny.

W opisanym tu modelu odnoszącym się do młodych ludzi w okresie sil-
nego pobudzenia neurohormonalnego rzadziej dochodzi do używania typu 
intensywnego, kompulsywnego lub ryzykownego22. 

Z kolei prowadzone przez M. Jędrzejko studia wskazują na ważną cechę 
zmian obszaru ryzyka, związaną z „przyspieszeniem” okresu adolescencji 
o 2–3 lata w porównaniu z pokoleniami sprzed 20–30 lat (patrz grafi ka po-
niżej). 

Grafi ka 13. Zagrożenia i obszary ryzyka w okresie adolescencji – XX vs XXI 
wiek na przykładzie palenia papierosów

Źródło: opracowanie własne.

Otóż współczesne pokolenie 14–20-latków nie jest już tylko narażone 
na trzy „klasyczne” dla okresu drugiej połowy XX wieku zagrożenia che-
miczne – tytoń, alkohol, narkotyki – ale na co najmniej pięć–sześć: tytoń, 
alkohol, narkotyki, dopalacze, substancje pobudzająco-wzmacniające, leki 
bezreceptowe23. To, co charakterystyczne dla obecnych czasów, jest niemal 

22  Opis tych modeli znajduje się na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkoma-
nii http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112676.

23  Używane niezgodnie z przeznaczeniem medycznym. 
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jednoczesne podejmowanie różnych zachowań ryzykownych związanych 
np. z paleniem tytoniu, sięganiem po narkotyki, piciem alkoholu, ryzy-
kownymi kontaktami seksualnymi. Tym samym organizm nastolatka jest 
„atakowany” przez wiele substancji, co stwarza większe ryzyka zdrowotne. 
Dzieje się to najczęściej w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnymi.

Jak wynika z przeanalizowanych badań publikowanych przez ośrodki 
akademickie, fundacje oraz indywidualnych autorów (2008–2012), wyso-
ki odsetek gimnazjalistów ma już za sobą pierwszy eksperyment z zacho-
waniem ryzykownym: około 15% jest po pierwszej inicjacji narkotykowej 
(z czego ok. 3/4 stanowi marihuana), około 7–8% ma za sobą kontakt z do-
palaczem lub inną substancją psychoaktywną; około 20% co najmniej raz 
się upiło, a 60–65% piło alkohol; około 70% ma już doświadczenie z tyto-
niem, a około 15% jest po pierwszym kontakcie seksualnym. Podjęte ana-
lizy ukazują także inne problemy, które – jak wspomniano – kumulują się 
w „ryzykowną kulę śnieżną”: około 15% regularnie, 40% okresowo pije 
napoje energetyzujące lub inne substancje pobudzająco-wzmacniające; bli-
sko 20% obejrzało fi lm pornografi czny, około 5% czyni to regularnie; 15% 
podejmowało próby używania leków do celów niemedycznych; 20% kom-
pulsywnie używa mediów cyfrowych.

Możemy zatem postawić tezę o znacznie wyższym niż przed laty poten-
cjale zachowań ryzykownych. W świetle analizy literatury tematu w okresie 
1970–2010 nastąpiło wyraźne przyspieszenie wieku pierwszych ekspery-
mentów nikotynowych oraz wieku systematycznego (stałego) używania 
tych substancji (patrz grafi ka 14) – o ile w latach 70. i 80. pierwsze eks-
perymenty ujawniano wśród uczniów szkół ponadpodstawowych (wiek 
15–16 lat), o tyle obecnie dotyczy to także uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum, ale reforma oświatowa spowodowała, że mają oni 13 lat (sys-
tem szkoły 6-klasowej). Na tendencję obniżania wieku aktywnego palenia 
wskazują także badania GATS24. Obserwacje tych zjawisk pozwalają na po-
stawienie następujących tez:

• rośnie odsetek rodziców wiedzących o paleniu tytoniu przez nielet-
nich i niereagujących na takie zachowania (liberalizacja wychowa-
nia);

• powszechnie niska wiedza rodziców o mechanizmach i przebiegu 
uzależnień, połączona z traktowaniem nikotynizmu jako uzależnienia 
mniej ryzykownego (słabe kompetencje rodziców do uczenia dzieci 
asertywności);

24  Por. M. Cedzyńska, GATS – porównania międzynarodowe, prezentacja multimedialna, 
Warszawa 2012. 
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• dzieci przyprowadzane do poradni uzależnień oraz pedagogiczno-
psychologicznych są w wyższych fazach zaburzeń, co utrudnia pro-
ces terapii; 

• szybko rośnie liczba młodych pacjentów, u których zdiagnozowano 
współwystępowanie kilku zaburzeń;

• fi kcyjność profi laktyki antynikotynowej w szkołach – brak holistycz-
nego podejścia do uzależnień chemicznych narkotyki–alkohol–tytoń.

Zmiany dotyczą także wieku regularnego palenia, który w cyklu 15-let-
nim obniżył się o 5–6 lat i obecnie dotyczy przełomu szkoły gimnazjalnej 
i średniej (wiek 16–18 lat). Równocześnie obserwuje się zwiększoną kumu-
lację czynników ryzyka – patrz grafi ka poniżej.

Grafi ka 14. Skumulowanie okresu eksperymentów chemicznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury tematu.

Badacze omawianej tu problematyki – R. Jessor, J. Donovan oraz F. Co-
sta – uważają, że „Zachowanie ryzykowne w okresie adolescencyjnym sta-
nowi każda czynność, która odbiega od społecznie akceptowanych, wywo-
łuje społeczną naganę bądź upomnienie oraz naraża jednostkę na reakcję 
o charakterze kontroli ze strony społeczeństwa”25.

25  R. Jessor, J. Donovan, F. Costa, Beyond Adolescence: Problem Behaviour and Young 
Adult Development, Cambridge 1991, s. 23–24.
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Termin zachowanie ryzykowne można również zastąpić określeniem za-
chowanie problemowe, stąd będziemy je używać wymiennie. W świetle li-
teratury tematu do najważniejszych zachowań ryzykownych defi niowanych 
w młodym pokoleniu zalicza się obecnie: 

• palenie tytoniu, 
• spożywanie alkoholu, 
• używanie narkotyków i substancji działających podobnie,
• używanie leków w celach narkotycznych,
• wczesną aktywność seksualną, 
• zachowania agresywne i przestępcze, 
• niebezpieczne diety,
• nieograniczone korzystanie z multimediów,
• udział w agresywnych subkulturach młodzieżowych i sektach.
Powiedzmy w tym miejscu, że wymienione tu kategorie należą do za-

chowań ludzi w różnym wieku, jednak negatywne konsekwencje zachowań 
ryzykownych u młodzieży są zazwyczaj poważniejsze i występują szybciej 
(mają poważniejszy przebieg) niż u dorosłych z powodu niezakończonego 
jeszcze rozwoju biologicznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecz-
nego. Im młodszy wiek, tym większe zagrożenie – współczesne diagnozy 
osób uzależnionych dowodzą, że im młodszy wiek korzystania z substancji 
psychoaktywnych, tym ryzyko uzależnienia oraz innych szkód psychicz-
nych i somatycznych jest większe.

Liczne badania wykazały, że zachowania ryzykowne najczęściej ze sobą 
współwystępują. Jedno zachowanie pociąga za sobą inne, np. picie alko-
holu czy odurzanie się narkotykami często współwystępuje z zachowania-
mi agresywnymi, przestępczymi i wczesną aktywnością seksualną lub je 
wyzwala. Niektóre z tych zależności w cyklu związkowo-przyczynowym, 
będące wynikiem własnej praktyki zawodowej, pokazuje kolejna tabela.

Z analizy literatury tematu wynika, że najczęściej pierwszym zachowa-
niem ryzykownym jest palenie tytoniu26. Jak wiemy, fakt palenia łatwo 
ukryć przed dorosłymi, tym bardziej, że w pierwszym okresie używania 
nie widać żadnych skutków ubocznych uzależnienia. Jednak przekrocze-
nie pewnej granicy (na początku jest złamanie zakazu lub wskazania ro-
dzicielskiego), zwłaszcza gdy dziecko nie spotyka właściwa reakcja wy-
chowawcza, ułatwia przekraczanie następnych barier. Tym, co w obszarze 
tytoniowym zauważamy w ostatniej dekadzie, jest nawrót eksperymentów 

26  Używanie tytoniu jest najczęstszą pierwszą przyczyną zgonów na świecie (ok. 6 mln 
rocznie). W Polsce pali 36,7% mężczyzn w wieku powyżej 16 lat, 24,4% kobiet (największy 
odsetek na świecie, w świetle badania GATS 2012) – co razem daje blisko 10 mln Polaków. 
Mężczyźni wypalają średnio 18,3, a kobiety 15,5 papierosa dziennie. 
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Tabela 4. Zależności wieku inicjacji, typu zachowania ryzykownego i modelu 
jego rozwoju

Zachowanie 
ryzykowne 
pierwotne

Zachowanie 
następne

Zachowania 
kolejne

Inne zaobserwowane 
zachowania ryzykowne

Palenie 
papierosów (29)

Picie 
alkoholu (28), 
nadużywanie 
alkoholu (21)

Wczesna inicja-
cja seksualna 
(16)a; używanie 
narkotyków 
(29)

Agresja fi zyczna (21); 
prowadzenie pojazdów 
pod wpływem alkoholu 
(9); prowadzenie pojazdu 
pod wpływem narkotyku 
(6); kradzieże (9)

Picie alkoholu 
(11)

Palenie tytoniu 
(10)

Używanie 
narkotyków 
(6) i dopalaczy 
(5); ryzykowne 
zachowania 
seksualne (7)

Prowadzenie pojazdów 
pod wpływem 
narkotyków (3); 
prowadzenie pojazdów 
pod wpływem alkoholu 
(5); agresja fi zyczna 
(7); kradzieże (5); inne 
zachowania przestępcze 
(2)

Używanie 
narkotyków (9)

Palenie tytoniu 
(9)

Picie 
alkoholu (9); 
nadużywanie 
alkoholu 
(9); czyny 
przestępcze 
(5); ryzykowne 
zachowania 
seksualne (8)

Agresja fi zyczna 
(4); prowadzenie 
pojazdów pod wpływem 
narkotyków (6); uprawa 
lub/i handel narkotykami 
(5); prostytuowanie się 
(4); udział w nagrywaniu 
fi lmów pornografi cznych 
(1)

Używanie 
dopalaczy (6)

Palenie tytoniu 
(6)

Picie 
alkoholu (6); 
nadużywanie 
alkoholu (6); 
ryzykowne 
zachowania 
seksualne (4)

Prostytuowanie się (1); 
kradzieże (2); inne 
zachowania przestępcze 
(2); handel narkotykami 
lub/i dopalaczami (2)

Wczesna 
inicjacja 
seksualna (6)

Palenie tytoniu 
(6)

Picie alkoholu 
(6); nadużywa-
nie alkoholu (3)

Prostytuowanie się (1); 
używanie narkotyków 
(2); inne zachowania 
przestępcze (2)

a Jeśli miała miejsce przed ukończeniem 18 roku życia.
Źródło: opracowanie własne na podstawie 61 studiów przypadków (2010–2012)1 – 
uwzględniono osoby, u których pierwsze zachowania ryzykowne miały miejsce w wie-
ku 14–18 lat (wiek badanych 17–27 lat).

1  Analiza własna 61 zdiagnozowanych przypadków osób uzależnionych od narkotyków 
w wieku 17–27 lat w okresie od 05.2010 do 10.2012.
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nikotynowych wśród uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i istotne 
zwiększenie liczby gimnazjalistów deklarujących regularne palenie (zwłasz-
cza wyrównywanie się odsetka palących chłopców i dziewcząt). Rozwój 
(a właściwie nawrót) tego problemu oraz jego przejście z fazy eksperymen-
towania do używania uznać powinniśmy jako ważny predyktor kolejnych 
zachowań ryzykownych.

Kolejne zachowanie ryzykowne to inicjacja alkoholowa, która – jak 
wynika z aktualnych badań – ma najczęściej miejsce w wieku 15–17 lat, 
ale cechą charakterystyczną jest wzrost liczby pierwszych eksperymentów 
w wieku 13–14 lat, podobnie jak zwiększenie liczby nastolatków deklaru-
jących osobiste doświadczenie upicia się. Wiemy z badań, jak i analiz po-
licyjnych27 o jednoznacznej zależności pomiędzy spożywaniem alkoholu 
a podejmowaniem ryzykownych zachowań. Stąd uznaje się powszechnie, 
że picie alkoholu jest czynnikiem najczęściej torującym drogę do innych za-
chowań ryzykownych, zwłaszcza inicjacji seksualnej (niekontrolowanych 
kontaktów seksualnych), silnej agresji i przestępczości28. Przykładowo, 
w prezentowanych w tabeli 3 danych dotyczących ryzykownych zachowań 
seksualnych, wszystkie one miały miejsce w sytuacji picia alkoholu lub 
upojenia alkoholowego, co jednoznacznie potwierdza, że alkohol jest czyn-
nikiem wzmacniającym ryzyko innych niebezpiecznych zachowań. Zacho-
wania ryzykowne mogą się również nawzajem zastępować. Jeżeli z jakichś 
względów jedno zachowanie jest utrudnione lub niemożliwe, nastolatek 
może je zastąpić innym.

Autorzy pracy Beyond Adolescence: Problem Behaviour and Young 
Adult Development przedstawiają charakterystykę osób o zachowaniach 
problemowych, wskazując na specyfi czne postawy, wartości oraz postrze-
ganie rzeczywistości. Zdaniem R. Jessor, J. Donovana, F. Costy, młodzież 
z problemowymi zachowaniami jest przede wszystkim niekonwencjonalna 

27  Po raz pierwszy w szerszym ujęciu analitycznym na ten problem zwrócono uwagę w „Pro-
gramie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród dzieci i młodzieży” 
przygotowanym w 2003 r. przez Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Programu Zapobie-
gania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zob. także coroczne raporty o działaniach policji w za-
kresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej – Komenda Główna 
Policji. 

28  Zob. S. Kawula, H. Machel (red.), Młodzież a współczesne dewiacje i patologie spo-
łeczne, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 1994; K. Pytka, B. Głowacka (red.), Okrucieństwo 
i zbrodnia dziecięca: incydent czy znak czasu?, Krajowy Komitet Wychowania resocjalizujące-
go, Warszawa 2000; K. Ostrowska, Psychologiczne determinanty przestępczości młodocianych: 
analiza kryminologiczna, PWN, Warszawa 1981; B. Urban (red.), Społeczne konteksty zaburzeń 
w zachowaniu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001; H. Zabrodzka, Gdy dziecko schodzi na złą 
drogę, WSiP, Warszawa 1974. 
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w zakresie wyznawanych wartości. Mniejszą wartość mają dla nich osią-
gnięcia szkolne, a większą poczucie niezależności. Do istotnych cech opi-
sywanych tutaj osób zalicza się także:

• wyraźnie tolerancyjne (werbalne i czynne) zachowania wobec szero-
kiego spektrum dewiacji;

• zwykle niższy poziom religijności;
• wysoką podatność na wpływy rówieśnicze przy równoczesnym zani-

ku wpływu wychowawczego (wzorującego) rodziców.
Ich niekonwencjonalność polega na częstszym przejawianiu takich za-

chowań, jak: problemowe picie alkoholu, palenie tytoniu, spożywanie nar-
kotyków oraz przestępczość. Zarówno zachowania problemowe, jak i ryzy-
kanckie mogą łączyć się z zaburzeniami osobowości lub społecznym nie-
przystosowaniem. Jednostki nieprzystosowane można opisać jako mające 
wspólny, w pewien sposób, antyspołeczny system przekonań. Z psychope-
dagogicznej diagnozy tych osób wynika tendencja do obwiniania innych za 
swoje problemy i doświadczanie władzy jako czegoś samowolnego, o ile 
nie okrutnego. Prawdopodobnie doświadczają oni ograniczonego poczu-
cia kontroli nad swoim życiem i wolą wierzyć szczęściu i przeznaczeniu. 
Doświadczają przykrych uczuć złości, ale w tym samym czasie są w sta-
nie usprawiedliwiać swoje wylewy uczuć i emocji wobec innych. Badacze 
twierdzą nawet, że nieprzystosowanie może stanowić kliniczną podstawę 
dla podejmowania ryzyka, w szczególności, tzw. negatywnego ryzyka29. 

Cytowani powyżej autorzy dowodzą, że podejmowanie niektórych ty-
pów ryzyka w okresie dorastania postrzegane jest jako zjawisko normalne, 
jeśli mieści się ono w granicach akceptacji społecznej i takie zachowanie 
może być potrzebne dla zdrowego rozwoju psychospołecznego. Zatem jest 
ono traktowane jako sposób radzenia sobie nastolatków z normalnymi za-
daniami rozwojowymi, takimi jak: dążenie do autonomii i zaspokajania po-
trzeb eksploracji i wyczynu30. Będziemy zatem akceptowali ich większą 
ruchliwość (przysłowiowe wchodzenie na drzewa), odwagę i decydowanie 
w nawiązywaniu nowych znajomości w sieci, samodzielne podróże na duże 
odległości (pierwsze wakacje z rówieśnikami, ale bez rodziców), podobnie 
jak akceptujemy pierwsze randki i „miłości” oraz udział w wielkich koncer-
tach. Wydaje się, że ostatnie lata poszerzyły wyraźnie listę „lekkich” ryzyk, 
które nie tyle akceptujemy, co po prostu tolerujemy, raz z powodu ich po-
wszechności (picie bardzo dużych ilości płynów z kofeiną oraz spożywanie 

29  R. Jessor, J. Donovan, F. Costa, Beyond Adolescence: Problem Behaviour and Young 
Adult Development, Cambridge 1991, s. 18–21.

30  B. Lavery, A. Siegel, Adolescent Risk – Taking: An Analysis of Problem Behaviors in 
Problem Children, “Journal of Experimental Child Psychology” 1993, no. 55, s. 277–294.
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ogromnych ilości słodyczy opartych na chemii), innym razem uznając je 
za nieszkodliwe lub kultowe (frytkomania i chipsomania, obiady i kolacje 
oparte o fast foody, oglądanie fi lmów przesyconych brutalnością, wielogo-
dzinne przesiadywanie w Internecie i przed komputerem). 

Najczęstsze motywy skłaniające młodych ludzi do różnych zachowań 
ryzykownych i problemowych są w wielu przypadkach bardzo podobne, co 
prezentujemy w formie grafi cznej.

Grafi ka 15. Motywy przykładowych zachowań ryzykownych nastolatków
 

 

Najbardziej różnorodne wśród nich są jednak motywy skłaniające do 
sięgania po narkotyki i środki podobne. Można je podzielić na kilka grup:

• motywy ucieczkowe: ucieczka od problemów rodzinnych i szkolnych; 
ucieczka od pustki, nudy i monotonii; ucieczka od samotności i lęku; 
ucieczka przed problemami wewnątrzrodzinnymi;

• motywy konformizmu: upodabnianie się do innych członków grupy ró-
wieśniczej, aby uzyskać ich uznanie i przyjaźń; zachowanie zgodne z nar-
racją grupy – istotne szczególnie przy wejściu do niej nowego członka;

• motywy egzystencjalne: poczucie bezsensu życia, pustka wewnętrz-
na; odreagowanie trudnych warunków ekonomicznych związanych 
z wykluczeniem, biedą, marginalizacją;

• motywy poszukiwania: ciekawość (jak działa narkotyk); chęć przeży-
cia czegoś niezwykłego; 

• motywy prestiżowe i snobistyczne: chęć pokazania się bardziej do-
rosłym; pokazanie się jako osoba ważna, ciekawa, wyróżniająca się 
ponad przeciętność. 

Picie alkoholu • zmniejszenie zahamowań wobec zachowań ryzy-
kownych i kompulsywnych • nabranie śmiałości 
w kontaktach z innymi ludźmi • nawiązanie no-
wych znajomości • wprowadzenie się w stan pod-
niecenia • odprężenie (odreagowanie stresu) • cie-
kawość • nuda • zmniejszenie lęku

• pragnienie seksualne • ciekawość • uległość wo-
bec partnera • podniesienie poczucia własnej war-
tości • lęk przed porzuceniem przez partnera • spro-
stanie wzorcom rówieśniczym • wpływ alkoholu

Inicjacja 
życia seksualnego
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Przedstawiony powyżej podział nie oddaje oczywiście wszystkich moż-
liwych wariantów sięgania po substancje psychoaktywne. Zasadnym wyda-
je się wskazanie, że często mają one charakter reakcji o złożonej etiologii, 
a na decyzję ostateczną składają się liczne czynniki, których układ zmien-
nych prezentuje poniższa grafi ka.

Grafi ka 16. Procesy wewnętrzne i zewnętrzne generujące eksperyment i uży-
wanie narkotyków

Wiemy już o istotnym wpływie czynników kulturowych31 na sięganie 
po narkotyki i substancje działające podobnie, przy czym kulturę nale-
ży pojmować bardzo szeroko, z uwzględnieniem takich czynników, jak: 
kultura organizacji społeczeństwa (modle kierowania społeczeństwem 
i państwem); kultura estetyczna; kultura jako pochodna położenia geogra-
fi cznego. W takim ujęciu istnieją uwarunkowania kulturowe większego 
ryzyka dla niektórych zachowań (np. nadużywanie alkoholu w krajach 
totalitarnych), jak i stany większej potencjalności wystąpienia ryzyka 
(kraje, gdzie zalegalizowano niektóre narkotyki oraz substancje podob-
ne, kraje producenckie lub takie, gdzie przestępczość jest niemal trwałym 

31  Por. Młodość a nowe typy uzależnień, praca zbiorowa, Instytut Edukacji Narodowej, Lu-
blin 2010; B. Bukowska, P. Jabłoński, J. Sierosławski (red.), Zapobieganie narkomanii – do-
świadczenia współpracy bliźniaczej Polski i Niemiec, KBPN, Warszawa 2006.

Środowisko socjalizacji
i jego specyfi czne cechy

Środowisko 
rodzinne i jego 
specyfi ka

Kultura

Decyzja 
o eksperymencie 

– zachowaniu 
ryzykownym

Potencjały indywidualne 
jednostki
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elementem społecznego funkcjonowania człowieka – takim przykładem 
będzie część Meksyku). Kultura wywiera wpływ nie tylko na ostatecz-
nego decydenta – człowieka – lecz także na pozostałe elementy opisa-
nego tu systemu – środowisko socjalizacji z jego specyfi ką. Te ostatnie 
będą – w zderzeniu z czynnikami zewnętrznymi – decydowały o decyzji 
„narkotykowej”. O ile środowisko socjalizacji (w tym przypadku m.in. 
obecność narkotyków, zachowania idoli i celebrytów, polityka narkotyko-
wa, adekwatność profi laktyki) jest niezależne od większości ludzi (mamy 
tylko ograniczony wpływ na zmianę kultury, religii, miejsca zamieszka-
nia, pozycji społeczno-ekonomicznej, szkoły, środowiska rówieśniczego, 
zachowania osób ważnych tzw. kompasów), o tyle konteksty rodzinne są 
daleko bardziej podatne na modelowanie pozytywne. Naszym zdaniem, 
właśnie czynnik rodzinny połączony z edukacją ma kluczowe znaczenie 
dla ograniczania czynników ryzyka i wzmacniania czynników ochronnych 
w eksperymentach narkotykowych i innych ryzykach. 

Podejmowanie ryzyka prawie najczęściej – niezależnie od głównego 
motywu – wiąże się z okresem pobudzenia adolescencyjnego. Ale wytłu-
maczenie tych zachowań jedynie burzą neurohormonalną byłoby zbytnim 
uproszczeniem. O ile same przemiany wewnętrzne tworzą „podkłady” pod 
większą ruchliwość, pobudliwość i emocjonalność, o tyle potrzeba jesz-
cze określonych czynników zewnętrznych, które pozwolą na uaktywnie-
nie tych nowych mocy. Bo przecież naturalne dla wieku adolescencyjnego 
„poszukiwania” mogą być wychowawczo „skanalizowane” przez hobby, 
aktywność sportową, zwiększoną opiekę rodzicielską, kompetencje wy-
chowawcze rodziców, dialog z dzieckiem, zintensyfi kowane oddziaływa-
nie edukacyjne i profi laktyczne, włączanie w system rodzinny (nowe obo-
wiązki jako punkt wyjścia do nowych praw). Zatem potencjalne zagrożenia 
– jeśli mają być ograniczone – muszą spotykać w rzeczywistości dziecka 
konkretne działania. 

Jak podkreśla jeden z badaczy tej problematyki M. Zuckerman: „Po-
szukiwanie wrażeń to szukanie różnorodnych, nowych, złożonych oraz 
mocnych wrażeń i doświadczeń [...] gotowość do poniesienia fi zycznego, 
społecznego, prawnego i fi nansowego ryzyka, po to, by zapewnić sobie tzw. 
dreszczyk emocji”32. Jak twierdzi ten autor, potrzeba ta różni się w zależ-
ności od wieku i charakteru danej jednostki. Z jego badań wynika silniej-
sze poszukiwanie czynników i działań pobudzających w okresach 9–14 lat 

32  M. Zuckerman, Sensation seeking: Beyond the optimal level of arousal, Hillsdale 1979, 
s. 10. 
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i 19–20 lat33. Osoby młode ujawniają większą tendencję do poszukiwania 
wrażeń niż osoby w innych kategoriach wiekowych, jest zatem o wiele wię-
cej przypadków zachowań ryzykownych wśród członków tej grupy. 

Cytowane tu studium Zuckermana przynosi jeszcze jedną istotną pedago-
gicznie uwagę – owo poszukiwanie wrażeń staje się specyfi czną cechą oso-
bowości, a jej przejawy dostrzegamy w większości przypadków młodzieży 
eksperymentującej z narkotykami, a na podstawie badań jednostki według 
skali poszukiwania wrażeń (Sensation Seeking Scale) można w dużej mie-
rze przewidzieć, czy dana osoba będzie skłonna do wczesnych doświadczeń 
z narkotykami lub alkoholem. W badaniach takich bierze się pod uwagę ta-
kie aspekty, jak: szukanie przygód, doznań, niezwykłych podniet, poczucie 
odhamowania (stopnia, w jakim czujemy się wolni od zahamowań), dążenie 
do kontroli nad własnym życiem, poczucie znużenia, orientację w rzeczy-
wistości i zdolność do planowania własnego życia, zdrowy rozsądek34. Przy 
czym aspekty te bardzo często powiązane są z cechami charakteru. Na przy-
kład impulsywność idzie w parze z poszukiwaniem przygód i silnych do-
znań35, podczas gdy introwertyzm wiąże się z unikaniem podniet36. Zatem 
dzieci otwarte i bardzo aktywne mogą być potencjalnie bardziej narażone 
na ryzyko uzależnień i innych zagrożeń niż te, które są zamknięte w sobie. 
Oczywiście w każdej teorii możemy znaleźć wyjątki, stąd potraktujmy to 
porównanie tylko jako wyznacznik statystyczny, a rzeczywiste zachowania 
będą wypadkową przebiegu procesu socjalizacji i wychowania. 

Podsumowując tę część rozważań, należy stwierdzić, że uzasadniona 
jest teza, iż młodzież w wieku dorastania bardzo często podejmuje zacho-
wania ryzykowne. Leży to w „naturze” wieku dorastania, ale nie powinno 
być lekceważone przez dorosłych, bowiem wtedy zwykle tolerowanie i nie-
dostrzeganie problemu prowadzi do jego zaostrzenia. Różne zachowania 
ryzykowne współwystępują, czasem nawzajem się zastępują lub jedno ini-
cjuje kolejne. 

Podkreślmy także, iż opisywane powyżej problemy zachodzą w specy-
fi cznych warunkach głębokiej zmiany społecznej, określanej jako epoka 
konsumeryzmu, której przypisuje się następujące cechy:

33  Tezę Zuckermana daje się zastosować w analizie danych zachowań kryminogennych 
dzieci i młodzieży w Polsce z przypisaniem tym dwóm grupom specyfi cznych dla nich zachowań 
ryzykownych. Tłumaczenie Małgorzata Janusz. 

34  M. Zuckerman, Sensation seeking: Beyond the optimal level of arousal, Hillsdale 1979, 
s. 10.

35  M. Zuckerman, M.S. Eysenck, H. Eysenck, Sensation seeking in England and America: 
Cross-cultural, age, and sex comparisons, “Journal of Consulting and Clinical Psychology” 
1978, no. 46(1), s. 139–149.

36  R. Trimpop, Psychology of Risk Taking Behavior, Amsterdam 1994, s. 108.
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• wzrost znaczenia: wartości materialnych i witalnych; 
• spadek znaczenia: wartości intelektualnych, duchowych, intelektual-

nych37.
Tym samym to, co zewnętrzne, nabiera społecznie większego znaczenia 

i rangi, niż to, co kluczowe, wewnętrzne. Ten trend wydaje się umacniać, 
czemu sprzyjają procesy globalizacyjne i potęga rynków, dla których ruch, 
nieustanna zmiana i nowości są warunkiem funkcjonowania. Nazywamy to 
epoką ponowoczesności lub płynnej rzeczywistości. Empirycznym dowo-
dem – w kontekście omawianej tu problematyki narkotykowej – może być 
dynamiczny rozwój nowych narkotyków: klubowych, dopalaczy, substancji 
pobudzająco-energetycznych, stymulantów masy mięśniowej, środków ko-
loryzujących skórę itp. Zwiększa to ryzyko uzależnień.

 
 

3.5.1. Wybrane modele teoretyczne

W świetle studiów pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych 
istnieje wiele czynników ryzykownego postępowania, ale większość z nich 
charakteryzuje się podobnym zestawem motywów. I tak, sygnalizowana już 
teoria zachowań problemowych (R. i S. Jessor – o czym szerzej w dalszej 
części), przygotowana na podstawie wieloletnich badań nad młodzieżą, głosi, 
że:

• różne zachowania ryzykowne pełnią podobną funkcję w życiu jed-
nostki, jak zachowania konwencjonalne;

• służą zaspokojeniu tych samych potrzeb (np. miłości, akceptacji) lub 
pozwalają realizować takie same cele rozwojowe (np. uzyskanie nie-
zależności od rodziców);

• młodzież, sięgając po substancje psychoaktywne, spodziewa się do-
świadczenia szeregu doraźnych korzyści (wskazują na to badania an-
kietowe), którymi mogą być wzrost akceptacji w grupie, doznanie 
oczekiwanego stanu psychofi zycznego, zapomnienie o dręczących 
problemach;

• te korzyści mają dla nich większe znaczenie niż odległe, ich zdaniem, 
negatywne konsekwencje38.

Oprócz motywów, jakimi się kierują, ważne dla zrozumienia postępowa-
nia nastolatka, a dzięki temu poznania form przeciwdziałania problemom 

37  T. Sołtysiak, Resocjalizować, ale jak? W społeczeństwie ryzyka i nieustającego konsume-
ryzmu, wystąpienie na konferencji „Resocjalizacja w środowisku – otwartym – mit czy rzeczy-
wistość?, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 22 listopada 2012 r. 

38  Z. Gaś, Rodzina wobec uzależnień, Warszawa 1993, s. 69–71.
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dojrzewania, jest również przestudiowanie sposobu myślenia, mentalności 
młodego wieku. Jak się wydaje, niezwykle przydatnym w zrozumieniu za-
burzeń prowadzących do zachowań ryzykownych ma pojęcie egocentryzmu 
adolescencyjnego. 

Odnosząca się do niej teoria D. Elkinda zakłada, że musimy poznać, 
w jaki sposób dorastająca młodzież myśli o sobie i swoim świecie, jeśli 
mamy zrozumieć ich zachowania. Jak wiemy, myślenie w tym wieku ce-
chuje się zdolnością do myślenia abstrakcyjnego i formułowania sądów na 
temat swoich własnych myśli. Zniekształcenia w myśleniu (egocentryzm) 
rozwijają się, ponieważ nastolatkowie są przekonani o tym, że – podobnie 
jak oni sami – inni też są tak nadmiernie świadomi siebie. To nieprawdziwe 
przekonanie ma wiele konsekwencji. Po części, młodzi ludzie prawdopodob-
nie doświadczają siebie jako będących „w centrum uwagi” przez większość 
czasu, choć w rzeczywistości tak nie jest. Takie przekonanie, trwające przez 
dłuższy czas, jest tym, co Elkind odnosi do stwarzania „wyimaginowanego 
audytorium”. Audytorium jest kreowane przez dziecko, ale doświadczane 
jako coś raczej zewnętrznego w stosunku do siebie. Wyjaśniając tę kwestię, 
autor ten konkluduje swoje badania tak: „Z powodu egocentryzmu czy to 
w realnej, czy wyimaginowanej sytuacji, nastolatek przewiduje reakcje in-
nych. Zakłada on jednak, że inni krytykują bądź chwalą dokładnie w tych 
sytuacjach, kiedy oni sami by to robili. W ten sposób dorastające dziecko 
nieustannie na nowo stwarza i reaguje na »wyimaginowane przez siebie 
audytorium«, co, jak twierdzi Elkind, tłumaczy wiele zachowań nastolat-
ków. Z tego punktu widzenia takie aspekty, jak samoświadomość, potrzeba 
prywatności, wielka waga, jaką przywiązują do ubioru i godziny spędzone 
przed lustrem można powiązać z pojęciem »wyimaginowanego audytoriu-
m«”39. U młodych ludzi w tym wieku istnieje także przekonanie o własnej 
wyjątkowości i niewrażliwości będących wynikiem pochłonięcia sobą. 
Elkind określił ten stan funkcjonowania młodego człowieka terminem: 
„bajkowa osobowość”. Stan ten – charakterystyczne dla niego zachowa-
nia i postawy – został poddany eksploracji badawczej, m.in. w połączeniu 
z pełnieniem ról rodzicielskich, obrazem siebie oraz prowadzeniem samo-
chodu pod wpływem alkoholu40.

Mimo wielu zaawansowanych badań i teorii dotyczących zjawiska używa-
nia substancji psychoaktywnych i alkoholu wciąż istnieje kilka poważnych pro-
blemów w holistycznym wyjaśnieniu przyczyn prowadzących do tak częstego 

39  J. Coleman, L. Hendry, The Nature of Adolescence, Londyn 1999, s. 41. Tłumaczenie 
Mariusz Jędrzejko.

40  D. Elkind, Egocentrism in Adolescence, “Child Development” 1967, no. 38, s. 1025–
1034.
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podejmowania zachowań ryzykownych przez młodzież adolescencyjną. Żadne 
ze znanych autorom dotychczas prowadzonych badań nie wyjaśnia w pełni me-
chanizmu, który decyduje o angażowaniu się w używanie substancji psychoak-
tywnych oraz o zmianach w piciu alkoholu i o sięganiu po inne substancje. 

Po drugie, w syntezie podejmowanych ujęć analitycznych ujawnia się 
trudność porównania badań ze względu na ogromną ilość analizowanych 
elementów, przyjmowanych sposobów oceny materiału empirycznego, jak 
i ocenianych przestrzeni ryzyka (najczęściej spotykamy studia i analizy do-
tyczącego jednego wybranego zachowania ryzykownego lub co najwyżej 
zależności miedzy jednym a drugim ryzkiem – najczęściej badane są alko-
hol, prostytucja i narkotyki). 

Wreszcie istnieje jeszcze jedna trudność – jest nią brak interdyscyplinar-
nej teorii wyjaśniającej przyczyny i mechanizmy postępowania ludzkiego 
w przypadku substancji psychoaktywnych. Znamy, co prawda, już coraz 
więcej mechanizmów biologicznych – ścieżek, według których substancja 
psychoaktywna wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, wywołując toleran-
cję i uzależnienie, ale nie wyjaśniono niezwykłej skłonności człowieka do 
sięgania po nie.

Według znanego amerykańskiego badacza problemów młodzieży 
Johna Petraitisa41 i jego współpracowników, żadna ze współczesnych 
teorii dotyczących używania środków odurzających przez młodzież nie 
pozwala na zebranie wszystkich elementów „układanki” i pełne zro-
zumienie, ponieważ żadna z nich nie prezentuje podejścia interdyscy-
plinarnego42. Teorie wywodzące się z socjologii, biologii, psychologii 
rozwojowej i poznawczej, psychologii osobowości są oczywiście inte-
resujące, poznawcze, ale wyjaśniają jedynie fragmenty omawianego tu 
problemu, bowiem – jak uważa ten autor, z czym trudno się nie zgodzić 
– powstają nierzadko w oderwaniu od siebie43. Uwaga ta jest ciekawa 
także z punktu widzenia skuteczności diagnozowania współczesnych 
zaburzeń, gdzie w skali kraju organizuje się jedynie kilka interdyscy-
plinarnych konferencji naukowych, w trakcie których dochodzi do dys-
kursu pomiędzy poszczególnymi dziedzinami nauki. O ile takie spotka-
nia mają miejsce w pedagogice specjalnej, o tyle niemal nieobecne są 

41  Katedra Psychologii Uniwersytetu Alaska w Anchorage. 
42  Zob. także inne prace tego autora: J. Petraitis, C. Lampman, E. Falconer, Sex and drugs: 

Substance use as a means of attracting mates, Western Psychological Association, Vancouver, 
BC, 2007; J. Petraitis, C. Lampman, V. Wesolowski, E. Trimble, E. Falconer, Evolution of Risk 
for Mate Attraction, Palm Springs, CA, 2006.

43  J. Petraitis, B. Fly, T. Miller, Reviewing theories of adolescent substance use: Organizing 
pieces in the puzzle, “Psychological Bulletin” 1995, no. 117/1, s. 67–86.
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w resocjalizacji i pedagogice społecznej. 
Cytowany powyżej Petraitis uważa jednak, że w ostatnich dwóch deka-

dach wypracowano co najmniej cztery ujęcia, które zasługują na szerszą 
badawczą eksplorację, bowiem ich podejście zawiera w sobie kryterium 
interdyscyplinarne. Są to: teoria zachowań problemowych R. i S. Jesso-
rów; teoria grup rówieśniczych Oettinga i Beauvaisa; model podatności 
oraz model domen (domeny biologiczne, osobowościowe, interpersonalne 
i społeczno-kulturowe) G. Huby i B. Bentlera. Na uwagę zasługuje rów-
nież – mało znana w Polsce – koncepcja określana jako model ekologiczny 
Bronfenbrennera, który wyróżnia kilka poziomów wpływu na rozwój dziec-
ka: poczynając od indywidualnych cech, z którymi dziecko się rodzi, jak 
temperament, poprzez wpływ najbliższego otoczenia na kształtowanie oso-
bowości dziecka (rodzina, szkoła, rówieśnicy), a także wpływ środowiska 
lokalnego (sąsiedztwo), aż po ogólny kontekst społeczny (tzn. kraj, region, 
przepisy prawne). 

Podejmowana w pracy próba ukazania przyczyn ryzykownych zachęca 
do syntetycznego omówienia tych koncepcji.

• Teoria zachowań problemowych R. i S. Jessorów 

Wielokrotnie w polskich opracowaniach opisana i przywoływana teo-
ria Jessorów głosi, że zachowanie człowieka jest wynikiem interakcji oso-
ba–środowisko. Założenie to jest odzwierciedleniem teorii pola autorstwa 
znanego psychologa społecznego Kurta Lewina44, według którego istnieje 
szereg zależności między polem psychicznym jednostki a środowiskiem ze-
wnętrznym, z którym tworzy ona całość. 

Jessorowie uważają, że czynniki, które wpływają na zachowanie (Z) czło-
wieka to system społeczno-demografi czny (D), system socjalizacyjny (S), sys-
tem spostrzegania środowiska (SSŚ), system osobowości (O), system zachowa-
nia (Z). Pomiędzy tymi elementami zachodzą interakcje o charakterze przyczy-
nowo-skutkowym, co w ogólnym ujęciu zaprezentowano na poniższej grafi ce.

Grafi ka 17. Model interakcyjnych zachowań dewiacyjnych wg. R. i S. Jesso-
rów

44  Por. K. Lewin, Field Theory in Social Science: selected theoretical papers, New York 1964.
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Wyjściowym założeniem tej teorii jest teza, iż pewne zachowania mło-
dzieży wpływają na jednostkę, jak i na środowisko rówieśnicze. Zaś jed-
nostka charakteryzuje się posiadaniem zestawu atrybutów poznawczych 
(postawy, wierzenia, wartości, oczekiwania), które zależą od interakcji spo-
łecznych i mają społeczne znaczenie. Co więcej, środowisko wpływa na 
jednostkę, posiada narzędzia wspierania jej, modelowania zachowań oraz 
kontroli. Środowisko jest także zdefi niowane przez to, jak odbiera je jed-
nostka. Zachowanie jest zatem wynikiem interakcji między środowiskiem 
a jednostką. Autorzy ci podkreślają dodatkowo, że termin zachowanie pro-
blemowe ma płynne granice defi nicji. Tym samym, zależnie od kontekstu 
społecznego, znaczenia dla jednostki i ogółu może być zdefi niowane jako 
problemowe lub akceptowalne.

Ważnymi elementami prezentowanej teorii – która zyskuje coraz wię-
cej zwolenników wśród pedagogów i psychologów – są trzy układy zmien-
nych: 

• osobowość, 
• środowisko,
• zachowanie, 
które stanowią podstawowy łańcuch prowadzący do zachowania pro-

blemowego. Zmienne wewnątrz każdego z układów wchodzą w relacje 
między sobą i na siebie wpływają, wytwarzając w jednostce większą lub 
mniejszą skłonność do zachowań problemowych (kierunki wpływów za-
znaczono strzałkami). Uszczegóławiając, teoria ta zakłada, że młodzi lu-
dzie, którzy mają większą tendencje do zachowań odchodzących od nor-
my, którzy są bardziej związani z rówieśnikami niż z rodzicami, którzy 
izolują się od społeczeństwa, mają niskie poczucie wartości, prezentują 
niekonwencjonalne poglądy, wartości i postawy, będą bardziej podatni 
na włączanie się w sytuacje problemowe, niż jednostki młodzieży, które 
mają wysokie poczucie wartości, są pewni siebie, szanują rodzinę bardziej 
niż rówieśników i prezentują konwencjonalne poglądy, postawy i zacho-
wania. 

Cytujący te badania J. Orcutt i D. Rudy, analizując zachowania ryzy-
kowne w postaci używania narkotyków i alkoholu, piszą tak „Oczywiście 
zmienne z jednej grupy mogą mieszać się ze zmiennymi z innej grupy i na-
chodzić na siebie w bardzo różny sposób lub zmienne z tylko jednej grupy 
powodować podatność na ryzykowane zachowania. Jessorowie i ich współ-
pracownicy, dzięki bazie danych, stworzonej w czasie długoletnich ba-
dań i testowaniu różnorodnych teoretycznych modeli zachowań, osiągnęli 
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znaczący sukces badawczy. Znaleźli bowiem pewne schematy wyjaśniające 
zachowania problemowe młodzieży, szczególnie te, związane ze spożywa-
niem narkotyków”45. 

Badacze w celu oznaczenia ryzyka zachowań problemowych posługują 
się terminami skłonności lub podatności. Oddziałujące na siebie zmienne 
mogą powodować podatność na niebezpieczne zachowania. Oznacza to, 
że można nazywać powstałą skłonność: osobowościową, środowiskową, 
związaną z zachowaniem czy mieszaną, czyli psychospołeczną. 

Koncepcja skłonności psychospołecznej jest kluczową bazą teoretyczną 
dla przewidywania i wyjaśniania problemowych zachowań młodego poko-
lenia. Zależnie od poziomu skłonności, omawiane tu zachowania będą dzie-
lić się wtedy na:

• zachowania problemowe 
lub
• zachowania konwencjonalne. 
Do grupy zachowań konwencjonalnych zaliczać będziemy np. zaanga-

żowanie w życie szkolne i religijne. 
Według Jessorów, kategorię, która obejmuje podatność psychospołeczną 

i tę, występującą w każdym z trzech układów zmiennych, najlepiej okre-
ślić parą antonimów konwencjonalność–niekonwencjonalność. Wariacje 
wewnątrz tej kategorii bezpośrednio wpływają na obecność skłonności, 
a ta z kolei wpływa na różnorodność opcji w zachowaniach problemowych 
u młodzieży46. 

Jak wynika z badań i obserwacji cytowanych tu autorów, nie każda oso-
ba, którą cechuje skłonność do zachowań problemowych, będzie wykazy-
wała takie zachowania. Sytuacja problemowa będzie występowała wtedy, 
gdy skłonności będzie towarzyszyć nagromadzenie czynników środowisko-
wych, cech osobowościowych lub gdy pojawią się sprzyjające okoliczno-
ści. Możemy określić je jako czynniki ryzyka, które będą miały specyfi czne 
cechy w zależności od kontekstu sytuacyjnego oraz cech osobowych. Za-
tem sama potencjalność wewnętrzna nie jest wystarczająca dla pojawienia 
się sytuacji problemowej.

Praktyka wychowawcza dostarcza przekonywających dowodów na po-
stawienie tezy o szybko rosnącej grupie nastolatków, których zachowanie 
wzbudza niepokój rodziców, opiekunów czy wychowawców. Wiemy też 
o istnieniu czynników szczególnie wzmacniających takie zachowania. Jak 

45  J. Orcutt, D. Rudy, Drugs, Alcohol, and Social Problems, Maryland 2003, s. 124. 
Tłumaczenie tezy Małgorzata Janusz.

46  Szerzej: R. Jessor, S. Jessor, Adolescence to Young Adulthood: A twelve year prospective 
study of problem behaviour and psychosocial development, New York 1984.
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uważają Jessorowie, problem pojawia się, gdy stwierdzimy u dziecka syn-
drom zachowań problemowych (Problem Behavior Syndrome), nazywany 
też zespołem zachowań problemowych. Mówi się o nim wtedy, gdy dziecko 
lub młoda osoba wykazuje kilka różnych wzorców zachowania wrogiego, 
agresywnego czy ogólnie odstającego od norm szkoły czy środowiska przez 
minimum sześć miesięcy. Jak wszystkie zaburzenia osobowości, syndrom 
ten należy „leczyć” odpowiednimi metodami wychowawczymi. Z praktyki 
wychowawczej możemy dodać, że kluczowe znaczenie w wyprowadzaniu 
z problemu odgrywają rodzice, zrównoważane środowisko rówieśnicze 
oraz wypełniająca funkcje oświatowo-wychowawcze szkoła. 

Pierwszą próbą sformułowania teorii zachowań problemowych (ryzy-
kownych) było studium, którego bazą stały się badania nad uzależnienia-
mi od alkoholu i innymi zachowaniami problemowymi wśród mieszanej 
etnicznie społeczności amerykańskiego stanu Kolorado47. Następnie ramy 
tego projektu badawczego zostały dostosowane do kolejnych długotermi-
nowych badań nad przystosowaniem społecznym osób z problemowym 
zachowaniem wśród uczniów liceów i studentów, których wyniki opubliko-
wano w latach 70. XX wieku48. To właśnie ta część projektu zyskała naj-
większe uznanie i jest najczęściej cytowana w literaturze tematu (wskażmy 
w tym miejscu, że w Polsce nie prowadzi się podobnych badań pomimo ich 
oczywistej potrzeby i przydatności). Przez kolejne dekady R. Jessor i jego 
współpracownicy poprawiali i rozszerzali teorię przy okazji kolejnych stu-
diów i badań. W 1991 r. rozszerzono wstępne badania z lat 70. na tej samej 
grupie młodych ludzi, by stworzyć kontekst społeczny wczesnej fazy doro-
słego życia – rodzina, praca, przyjaciele – dla wcześniejszych i obecnych 
badań. Na tej podstawie opracowano kluczowe właściwości podstawowych 
elementów kontekstu społecznego i zbadano, jaki mają one wpływ na decy-
zje, niepowodzenia i sukcesy młodych ludzi49. Kolejne badania tychże au-
torów poszerzyły znacząco teorię zachowań problemowych o zachowania 
prospołeczne, prozdrowotne, problem picia alkoholu i palenia papierosów. 
Ostatnim osiągnięciem było uszczegółowienie głównych elementów przy-
jętych założeń i badań, w wyniku czego powstała teoria czynników ryzyka 
i chroniących. 

Uznać należy, że teoria zachowań problemowych jest ważniejsza, 

47  Zob. R. Jessor, T. Graves, R. Hanson, S. Jessor, Society, personality, and deviant behav-
ior: A study of a tri-ethnic community, New York 1968.

48  Zob. R. Jessor, S. Jessor, Problem behavior and psychosocial development: A longitudi-
nal study of youth, New York 1977.

49  Szerzej: J. Donovan, R. Jessor, F. Costa, Beyond Adolescence. Problem Behavior and 
young adult development, Cambridge 1991.
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bowiem jako jedna z niewielu prezentuje podejście multidyscyplinarne i do-
tyczy zróżnicowanych zachowań problemowych: od palenia papierosów, 
poprzez narkotyki, zachowania dewiacyjne, wczesne inicjacje seksualne, po 
ryzykowne prowadzenie samochodu. Co więcej, teoria ta integruje zestaw 
różnych zmiennych występujących w różnych teoriach, zatem przedstawia 
dość obiektywny punkt widzenia.

• Teoria grup rówieśniczych (Peer clusters theory)

Już w latach 60. i 70. XX wieku w amerykańskiej socjologii zwrócono 
uwagę na ważną rolę grup rówieśniczych w kształtowaniu się postaw dzieci 
i młodzieży oraz siłę, z jaką grupa rówieśnicza wpływa na członków50. 
Czynione wtedy obserwacje znalazły zastosowanie m.in. w teoretycznym 
wyjaśnieniu powstawania subkultur młodzieżowych. 

Prezentowana w tej części rozdziału teoria skupia się na wpływie rodzi-
ny i rówieśników na proces dojrzewania społecznego młodzieży. Główne 
założenia zakładają, że wewnątrz grup blisko związanych ze sobą rówie-
śników (np.: najlepsi przyjaciele, dziewczyna–chłopak) następuje wymiana 
informacji i idei. Poprzez tę wymianę tworzą się postawy i poglądy na temat 
tego, jak należy postępować. Tym samym poszczególne jednostki tworzą-
ce grupę rówieśników mają swój wkład w ustalanie norm rządzących gru-
pą i prezentowanie zachowań, które uznane są za normalne i odpowiednie 
dla danej grupy. Teoria ta została zbadana, by sprawdzić związek między 
kontaktem z problemowymi rówieśnikami a rozwojem cech zachowania 
problemowego u młodzieży. Wyniki prawie całkowicie potwierdziły tezę 
i jako wniosek podano, że kontakt z młodzieżą używającą narkotyków jest 
najsilniejszym predyktorem ich spożycia wśród młodzieży51. Stąd udział 
w takiej grupie zaliczymy do szczególnie wzmacniających czynników ry-
zykownych. Ponieważ kody informacyjne i wzory zachowania w grupach 
rówieśniczych są szczególnie silne, w zasadzie warunkujące przynależność 
do niej jednostki, ta jest wręcz zobligowana do ich powtarzania. Opisujący 
grupy rówieśnicze w polskich warunkach T. Pilch i I. Lepalczyk wskazują, 
że „jest to organizm społeczny wyróżniony spośród innych nie ze względu 
na cechę demografi czną – wieku, lecz ze względu na typ więzi, bliskie, na-

50  Pierwsze studia sięgają nawet lat 40. XX wieku – zob. M.M. Gordon, The concept of the 
subculture and its applications, “Social Forces” 1947, X, New York, s. 17. Szersze wyjaśnienie 
problemu znajdzie Czytelnik w rozdziale I pracy M. Jędrzejko, Koty, wicki i rezerwa, Dom Wy-
dawniczy Bellona, Warszawa 2002, s. 13–24.

51  R. Lynn, Adolescent Health. Multidisciplinary Approach to Theory, Research, and Inter-
vention, Thousand Oaks 2005, s. 245.
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cechowane wzajemną aprobatą uczestnictwo”52. Z kolei Charles H. Cooley, 
badacz i teoretyk grup pierwotnych, defi niuje tę zbiorowość w następujący 
sposób: „grupa charakteryzująca się współpracą i bezpośrednim kontak-
tem twarzą w twarz. Jest ona pierwotna pod wieloma względami, przede 
wszystkim jednak ze względu na swą fundamentalną rolę w kształtowaniu 
społecznej natury i ideałów jednostki. Psychiczny rezultat bezpośrednie-
go kontaktu stanowi tego rodzaju zespolenie się indywidualności w jedną 
całość, że wspólne życie i wspólne cele grupy, w pewnym przynajmniej 
zakresie, stają się treścią jaźni indywidualnej”53. 

Nie ulega wątpliwości, że grupy rówieśnicze są podstawową formą życia 
społecznego młodzieży, a czynnikami wiążącymi w grupie rówieśniczej są 
oprócz wieku: przynależność do wspólnej struktury organizacyjnej, brak 
istotnych różnic w poziomie wiedzy i rozwoju intelektualnym oraz wzajem-
na aprobata uczestników. Przyglądając się grupom rówieśniczym, można 
w przybliżeniu określić ich funkcje społeczno-wychowawcze: wpływanie 
na procesy interpersonalne; kształtowanie postaw; zaspokajanie potrzeb 
więzi z otoczeniem; zaspokajanie potrzeby akceptacji; współzawodnictwo 
rozwijające tendencję do rywalizacji; rozbudzenie zainteresowań oraz po-
trzeb kontaktów towarzyskich; zaspokojenie potrzeb emocjonalnych; wy-
pełnienie wolnego czasu. 

Jak widać z powyższego zestawienia, grupy rówieśnicze mają bardzo 
duże znaczenie w kształtowaniu się osobowości i rozwoju społecznym mło-
dego człowieka. 

Struktura funkcjonowania dzieci i młodzieży związana z obowiązkiem 
edukacyjnym powoduje, iż jedną z kluczowych grup o silnym wpływie na 
jednostkę jest klasa szkolna, będąca specyfi czną grupą rówieśniczą, jednak 
bez cech wolnego doboru. To jak się w tej grupie młody człowiek odnajduje 
w dużej mierze zależy od postawy i osobowości nauczyciela-wychowawcy 
i relacji z nim. Z praktyki oświatowej wiemy o wadze umiejętności organi-
zacyjnych wychowawcy, jego zapału i zaangażowania w pracę wychowaw-
czą (w tym autorytetu osobowego), w wyniku czego potrafi  on doprowadzić 
klasę do wspaniałych osiągnięć. Innymi ważnymi elementami, od których 
zależy jakość życia społecznego klasy, są: przyjęte normy grupowe, pozy-
cja danego ucznia w grupie, rola, jaką on pełni, ogólna atmosfera relacji 
interpersonalnych, stopień integracji członków klasy, a także stosunki mię-
dzyjednostkowe i międzygrupowe (dziewczynki a chłopcy, paczki, grupy 
nieformalne). 

52  T. Pilch, I. Lepalczyk, Pedagogika społeczna, Warszawa 1995, s. 175.
53  Por. C. Cooley, Social Organization: A study of the larger mind, New York 1909.
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Jak wynika z licznych studiów problemowych zachowań dzieci i mło-
dzieży, silne wpływy grupy rówieśniczej odzwierciedlają się w okresie 
wzmożonej aktywności neurohormonalnej, co ma miejsce po 12–13 roku 
życia, a najbardziej nasila się w okresie nauki gimnazjalnej. Na naturalne 
przemiany wewnętrzne nakłada się zjawisko kryzysu autorytetu dorosłych, 
mające swoje źródła w czynnikach zewnętrznych, jak i konkretnych za-
chowaniach (zaniechaniach) rodziców. Istotną rolę odgrywa tutaj dążenie 
nastolatka do silnego integrowania się z rówieśnikami przeżywającymi 
podobne dylematy. Cechami tego okresu są: wydłużanie czasu przebywa-
nia w grupie rówieśniczej, naśladownictwo osób ważnych, podejmowa-
nie prób wzmocnienia pozycji grupowej. Stąd naturalne jest zwiększanie 
wpływu grupy na zachowanie, język, ubiór, zainteresowania, deklarowa-
ne postawy. Co więcej, bliższe przyjrzenie się grupie nastolatków wska-
zuje na występowanie w niej mechanizmu eskalacji zachowań. Ruchli-
wość grupy i wewnętrzna dynamika preferują zmianę, a nie stabilność, co 
sprzyja ciągłym „poszukiwaniom”. Grupa, wpływając na jednostkę, ma 
znaczący udział w kształtowaniu się jego postaw i opinii, zachowań wo-
bec otoczenia, sposób ubierania się, gestykulację, preferencje muzyczne 
i sportowe, zachowanie wobec osób starszych, podejście do nauki oraz 
używek. Oczywiście funkcjonowanie w grupie rówieśniczej nie jest samo 
w sobie ryzykowne, bowiem będzie to zależało od „ideologii” grupy. Bę-
dziemy mieli zatem grupy pozytywnie modelujące zachowanie dziecka 
– drużyna harcerska, grupa taneczna, sekcja sportowa, zintegrowana kla-
sa z charyzmatycznym nauczycielem, jak i destruktywne: pseudokibice, 
paczka chuligańska.

Wszystkie one wywierają duży wpływ na nastolatka, a pozycja, jaką ma 
on w grupie, odbija się na jej poczuciu własnej wartości, a także na ogólnym 
zadowoleniu z życia i samoakceptacji.

Podsumowując, grupa rówieśnicza pełni niezastąpioną funkcję w pro-
cesie socjalizacji jednostki. Zaspokaja ona te potrzeby społeczne, których 
wychowawcy, reprezentujący pokolenie dorosłych, nie są w stanie zaspo-
koić. Uczestnictwo w grupie rówieśniczej – w zależności od pełnionej tam 
roli – wzmacnia również poczucie własnej wartości i poczucie społecznej 
przydatności jednostki.

• Model domen

W cytowanych i analizowanych w literaturze zachodniej rozważaniach 
dotyczących zachowań ryzykownych coraz częściej pojawia się model 
domen. Wydaje się on interesujący przy próbach zrozumienia i opisania 
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problemu nadużywania narkotyków i alkoholu przez młodzież. Autorzy tej 
koncepcji, G. Huba i J. Bentler, tworzyli go jako model koncepcyjny po-
zwalający analizować badane zjawisko we wszystkich jego specyfi cznych 
aspektach – typy jednostek używających substancje, ich atrybuty, funkcje, 
związki, a także ograniczenia wewnątrz domeny problemu54. Ich model za-
wiera ponad pięćdziesiąt możliwych powodów spożycia substancji odurza-
jących, które zostały podzielone na cztery domeny.

Do domeny biologicznej zaliczono:
• podatność na wpływy, a dokładniej może to być genetyczna skłon-

ność do uzależnień;
• indywidualne reakcje fi zjologiczne następujące po spożyciu;
• ogólny stan zdrowia.
Cytowani badacze uważają, że każdy z tych czynników ma swoją zna-

czącą wagę w decyzjach o podjęciu eksperymentów narkotykowych i alko-
holowych.

Do domeny intrapersonalnej (związanej z wnętrzem jednostki) należą:
• oczekiwania co do konsekwencji spożycia substancji odurzających;
• wyznawane wartości (sukcesy, osiągnięcia, niezależność);
• indywidualne cechy osobowościowe (depresja, samoocena, impul-

sywność, ekstrawertyzm).
Trzecią z domen jest domena interpersonalna zawierająca czynniki takie, 

jak:
• podlizywanie się;
• umiejętność nawiązywania kontaktów;
• oraz postawy „dzielenia się” znajomymi. 
Ostatnia z domen – społeczno-kulturowa – obejmuje: 
• obrazy medialne alkoholu i narkotyków;
• dostępność substancji na rynku;
• sankcje społeczne;
• prawo dotyczące spożycia substancji psychoaktywnych. 
Według L. Szalaya, „ostatnia domena reprezentuje ważny czynnik zwią-

zany ze skłonnością do nadużywania narkotyków czy alkoholu, zwykle po-
mijany w większości innych teorii”55. Ta część rozważań jest istotna dla pe-
dagogów, bowiem we współczesnych rozważaniach dotyczących różnych 
zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży związanych z substancjami 
psychoaktywnymi są na ogół pomijane, podobnie jak kryterium moralne. 

54  G. Huba, J. Wingard, P. Bentler, Beginning adolescent drug use and peer and adult inter-
action patterns, “Journal of Consulting and Clinical Psychology” 1979, no. 47(2)/4, s. 265–276.

55  L. Szalay, J. Strohl, K. Doherty, Psychoenvironmental Forces in Substance Abuse Preven-
tion, Kluwer Academic, Nowy Jork 1999, s. 293.
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Dominowanie rozwiązań biochemicznych i psychologicznych jest jednak 
zawężeniem całościowego obrazu problemu.

Opisywana tu teoria poszukuje źródeł zachowań ryzykownych zwią-
zanych z używaniem narkotyków i alkoholu we wzajemnym oddziały-
waniu czterech domen, zwłaszcza siły poszczególnych elementów. Huba 
i Bentler wskazują np. na ważną rolę dostępności substancji na rynku, 
bowiem możliwość ich uzyskania w sposób jednoznaczny determinuje 
ich szersze używanie. Podobny pogląd głosi od wielu lat jeden z kluczo-
wych analityków uzależnień alkoholowych Krzysztof Wojcieszek, trak-
tujący podaż (dostęp) jako kluczowy czynnik determinujący pojawienie 
się uzależnienia. Z kolei M. Jędrzejko od lat forsuje pogląd na temat de-
strukcyjnej roli współczesnego przekazu medialnego – zwłaszcza przez 
osoby znaczące publicznie (np. niektórych celebrytów i polityków) do-
tyczącego narkotyków, którego forma i treść sprzyjają m.in. destygmaty-
zacji marihuany56.

• Teoria ekosystemowa – model ekologiczny U. Bronfenbrennera

Społeczny charakter człowieka ujawnia się w jego funkcjonowaniu po-
śród ludzi i z ludźmi. Dopełnia go udział w funkcjonowaniu określonego 
ekosystemu, z tendencją do jego coraz intensywniejszego poszerzania. Jak 
wiemy, ekosystemy człowieka determinują szereg jego zachowań, reakcji 
i postaw, bowiem obowiązujące w nich norm, zasady, prawa, rozwiązania, 
podejścia wpływają na określone wybory. W takim rozumieniu ekologia to 
nie tylko kwestie czysto środowiskowe, lecz także całokształt wpływów, 
jakie docierają do człowieka.

Istota ekologii według U. Bronfenbrennera57, to relacja jednostka–śro-
dowisko, w którym on żyje. Zdaniem cytowanego tu badacza, kluczowe 
znaczenia ma najbliższe otoczenie, które poprzez różne relacje ma silny 
wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Do najistotniejszych ele-
mentów tego środowiska zaliczyć należy rodzinę, szkołę, środowisko ró-
wieśnicze, środowisko lokalne (sąsiedztwo), aż po ogólny kontekst społecz-
ny (tzn. kraj, region, przepisy prawne). Ważnym elementem opisywanego 
tu modelu ekologicznego (funkcjonującego też po nazwą teorii ekosyste-
mowej) jest wymóg, by człowiek, jego środowisko i zachodzące między 
nimi związki ujęte były w ramy systemów i subsystemów. Uwzględnia on 

56  Zob. M. Jędrzejko, P. Jabłoński, Narkotyki i środki zastępcze, Ofi cyna Wydawnicza 
ASPRA-JR, Warszawa 2012. 

57  Zob. U. Bronfenbrenner, Ekologia rozwoju człowieka, [w:] Eksperymenty z natury i pro-
jektowania, Harward University Press, Cambridge 1979.
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zatem fenomenologię ludzkiej ekologii: ustalenie i opisanie znaczenia da-
nego kontekstu społecznego dla jednostki w nim funkcjonującej. 

W modelu tym środowisko interpretuje się jako złożony system, na któ-
ry składają się cztery subsystemy powiązane z aktywnością jednostki, są 
nimi: 

• mikrosystem (środowisko życia);
• mezosystem (wzajemne relacje pomiędzy dwoma lub więcej siedli-

skami, w których aktywnie uczestniczy rozwijający się człowiek);
• egzosystem (jedno lub więcej siedlisk, w których rozwijający się czło-

wiek aktywnie nie uczestniczy, ale to, co się w nich dzieje, pozostaje 
pod wpływem tego – bądź wpływa na to, co się dzieje w siedliskach, 
w których człowiek aktywnie działa);

• makrosystem (wartości i normy społeczne). 
Zgodnie z koncepcją Bronfenbrennera, rozwijająca się jednostka, która 

tkwi w tworzonym przez te subsystemy systemie ekologicznym, pozostaje 
z nim w licznych, złożonych i nigdy niekończących się relacjach i wcho-
dzi poprzez swoją aktywność w różnorakie interakcje, tworząc tym samym 
swoisty układ diadyczny: człowiek–środowisko. Dodatkowo każdy czło-
wiek w indywidualny sposób postrzega i interpretuje swoje otoczenie, przez 
co również w specyfi czny sposób na nie oddziałuje. Wpływ otoczenia ma 
charakter bezpośredni, czyli jednostka wchodzi w bezpośrednie interakcje, 
i pośredni, gdzie zdarzenie, fakt, środowisko wpływają na funkcjonowanie 
jednostki.

• Teoria społecznego uczenia Alfreda Bandury 

Kluczowym dorobkiem tego badacza jest zwrócenie uwagi na społeczne 
konteksty funkcjonowania i rozwoju jednostki58. Teoria społecznego ucze-
nia się wyjaśnia proces nabywania nowych zachowań poprzez obserwację 
i naśladowanie osób ważnych i uważanych za atrakcyjne. Zachowania ta-
kie zauważyć można bardzo wyraźnie w wieku dziecięcym, objawiają się 
w sposobie zdobywania nowych umiejętności poprzez naśladowanie. W ten 
sposób jednostka, tylko obserwując, nabywa doświadczenia od innych 
osobników. Nieprzypadkowo też we współczesnej pedagogice i psycholo-
gii zwraca się tak wielką uwagę na rolę pierwszych wzorów rodziców i bli-
skich dla kształtowania się przyszłych zachowań dziecka. 

Zwolennicy teorii społecznego uczenia się zauważają, że uczenie się 
następuje, gdy obserwator świadomie przygląda się jakiemuś zachowaniu 

58  Zob. A. Bandura, Social learning theory, New York 1977.
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i następnie umieszcza efekt obserwacji w pamięci długotrwałej. Im częściej 
konkretne zachowanie jest obserwowane, tym proces utrwalania jest sil-
niejszy59. Bez względu na to, jak długo wspomnienie jest przechowywane 
w pamięci, obserwator wie, jak wykonać czynność, którą obserwował, nie-
zależnie od tego, czy zrobi to, czy nie. Mówimy tu oczywiście o prostych 
czynnościach, jak: jedzenie łyżką, otwarcie butelki, zapalenie zapałki. 

Cytowana tu teoria prezentuje zupełnie inne podejście niż behawioryzm, 
według którego człowiek uczy się dopiero poprzez wykonanie obserwowa-
nej czynności, a nie przez samą obserwację. Istnieją przy tym cztery warun-
ki efektywnego modelowania/naśladowania: 

• skierowanie uwagi na kluczowe elementy;
• zapamiętanie obserwowanej czynności, zachowania;
• umiejętność jej odtworzenia;
• motywacja i chęć, by powtórzyć obserwowane zachowanie.
Z praktyki zawodowej wyprowadzamy wniosek o jej pełnej zasadności 

co do zachowań małych dzieci, szczególnie w okresach wczesnej dziecię-
cości, przedszkolnym oraz początkowego okresu szkolnego. Wydaje się, 
że modele wypracowane przez Bandurę i jego uczniów mają szerokie za-
stosowanie w diagnozowaniu zaburzeń będących wynikiem: powielania 
zachowań z gier komputerowych i sieciowych, naśladowania idoli i osób 
ważnych, powtarzania wzorców medialnych (tak z mediów tradycyjnych, 
jak i elektronicznych).

 Ujęcie określane jako teoria społecznego uczenia stało się w ostatnich 
latach bardzo modne i odnosi się także do innych autorów, szczególnie po-
dejmujących badania na gruncie psychologii i socjologii. 

Rozwinięciem tez Bandury są m.in. analizy R. Akersa odnoszące się do 
młodzieżowych eksperymentów z papierosami oraz używaniem narkoty-
ków. Autor ten pisze w sposób następujący: „Teoria społecznego uczenia 
się przedstawia ten sam proces modelowania zarówno w przypadku kon-
wencjonalnego, jak i problemowego zachowania. Różny jest tylko kierunek 
działania mechanizmu. To, w którym kierunku pójdzie proces, zależy od 
równowagi wpływów. A także od czasu i danej sytuacji, w której równowa-
ga ta może zostać zaburzona. Jednostka uczy się zarówno zachowania de-
wiacyjnego, jak i poprawnego, ale istnieją pewne mechanizmy, które decy-
dują o późniejszych zachowaniach jednostki. Są nimi: zróżnicowanie relacji 

59  Niektórzy z badaczy zachowań małego dziecka podkreślają, że nie zachodzą u niego 
świadome procesy analizowania zachowań z punktu widzenia kategorii dobra i zła. Brak umie-
jętności prowadzenia takiej analizy prowadzi do przyjmowania określonych wzorów na zasadzie 
częstotliwości ich powtarzania, np. reagowanie krzykiem wywołuje ten sposób odpowiadania; 
podobnie rzecz ma się z biciem, jak i uśmiechem.
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(bezpośrednie i pośrednie interakcje z otoczeniem), zróżnicowane poparcie 
(nauka poprzez nagrody i kary), naśladowanie (nauka poprzez obserwację), 
i zdefi niowanie poznawcze (postawy). Działają one jako stymulujące lub 
wstrzymujące dane zachowanie”60. 

Grafi ka 18. Cechy działania kluczowych elementów środowiskowych na dzieci 
i młodzież

Źródło: opracowanie własne.

Według Akersa, do kluczowych kontekstów środowiskowych determi-
nujących zachowania ryzykowne związane z używaniem substancji psy-
choaktywnych (ale także zachowania konwencjonalne, akceptowane i po-
żądane społecznie) zaliczyć należy: rodzinę, rówieśników, szkołę, kościół 
i grupy zainteresowań. Ich znaczenie wynika przede wszystkim z tego, że 
stanowią one bezpośrednie, bliskie i naturalne środowisko funkcjonowania 
młodego człowieka, przez co działają na niego systematycznie, a obecne 
w nich wzorce są obserwowane w sposób systematyczny.

60  R. Akers, G. Lee, A Longitudinal Test of Social Learning Theory: Adolescent Smoking, 
“Journal of Drug Issues” 1996, no. 26(2), s. 319. Tłumaczenie własne.

Rodzina Długi czas działania; wielość wzo-
rów (mama, tata, rodzeństwo, bli-
scy); duże możliwości form wpływu; 
uprawnienia – prawa rodzicielskie.

Powtarzalność; tajemniczość – trans-
cendencja; silny ładunek moralny; kul-
turowa pozycja duchownego; wystę-
powanie w wielkiej grupie (wierni).

Specyfi ka – rytm i organizacja szkoły; 
powtarzalność; sankcje; motywacyjny 
charakter nauki; progresywność; auto-
rytety.

Siła działania vs potrzeba akceptacji; 
naturalność (wiek, zainteresowania, 
ekspresja); nowości; ryzyko.
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R. Akers przez wiele lat prowadził badania nad młodzieżą spożywającą 
narkotyki i palącą papierosy, w wyniku czego doszedł do wniosku, że wpły-
wy tych grup czynnikowych odgrywają decydująca rolę w podejmowaniu 
określonych zachowań przez nieletnich. Ich wyniki potwierdzają popraw-
ność teorii i trafność przedstawionych procesów. 

Podsumowując te część rozważań, należy stwierdzić, że zwolennicy teo-
rii społecznego uczenia się (m.in. A. Bandura, J. Rotter, S. Baley) odcho-
dzą od popularnej na początku XX wieku teorii psychoanalizy Freuda czy 
behawioryzmu, używanych w terapii zachowań problemowych. Prezentują 
oni pogląd – podpierając formułowane tezy wieloletnimi badaniami – że 
osobowość jest platformą interakcji między jednostką a jej środowiskiem. 
Według ich tez, nie powinniśmy mówić o osobowości będącej wewnątrz 
jednostki, niezależnej od środowiska, bowiem kluczowe działania człowie-
ka wobec otaczającej go rzeczywistości są niczym innym, jak indywidualną 
transformacją obserwowanych zachowań i wzorów. Jednak teza powyższa 
nie uzasadnia stwierdzenia o zachowaniu jako automatycznej reakcji na ze-
staw bodźców środowiskowych. 

Badacze reprezentujący ten nurt poszukiwań źródeł zachowań ryzykow-
nych (jak i konstruktywnych) uważają za zasadne analizowanie obydwu 
czynników: jednostki z jej historią życiową i doświadczeniami oraz śro-
dowiska i bodźców, na które reaguje. Takie widzenie problemu pozwala 
na postrzeganie człowieka jako kogoś, kto posiada zestaw pewnych poten-
cjalnych zachowań, które uruchamiają się w konkretny sposób w reakcji na 
daną sytuację. Zachowania te jednak, jak i osobowość – jak uważa m.in. 
J. Rotter – są zmienialne. Oznacza to, że zmiana sposobu myślenia, zmia-
na środowiska przez jednostkę może zmienić również jej zachowanie61. 
Teza ta ma ważne znaczenie przy konstruowaniu programów naprawczych, 
resocjalizacyjnych czy profi laktycznych. Oznacza ona bowiem możliwość 
korygowania zachowań szkodliwych dla jednostki, jak i jego otoczenia. 

Cytowany powyżej Rotter jest autorem interesującej koncepcji, której 
nazwę moglibyśmy przetłumaczyć jako koncepcja „poczucia umiejscowie-
nia kontroli” (Locus of control).

Zdaniem tego badacza, ludzie mają odmienne sposoby interpretowania 
zdarzeń, które potem wpływają na ich zachowanie oraz podejmowanie okre-
ślonych decyzji. Dzieli ich na eksternalistów i internalistów, ze względu na 
to jak odczuwają sprawstwo zdarzeń. Rotter twierdzi, że ludzie uczą się 
w ciągu życia wierzyć, że kierują nimi czynniki od nich samych niezależne 

61  J. Mearns, Social learning theory, [w:] H. Reis, S. Sprecher (red.), Encyclopedia of hu-
man relationships, t. 3, London 2009, s. 1537–1540.



Czynniki ochronne i ryzyka w uzależnieniach i zachowaniach ryzykownych 

106

bądź że ich losem kierują oni sami. Zależnie od tego teoria umieszcza ludzi 
na dwóch biegunach:

• internaliści wierzą, że ich życiem kierują oni sami i tylko od ich wy-
siłków zależy, co przydarza im się w życiu;

• eksternaliści zaś są przekonani o tym, że ich losem sterują czynni-
ki niezależne od świadomego wpływu (czynniki zewnętrzne lub los, 
przeznaczenie, Bóg, choroba, szczęście). 

To, do którego bieguna należy osoba, zależy od indywidualnych cech 
i wychowania. Wychowanie, w którym istnieje przyzwolenie na samodziel-
ność, możliwość decydowania i wybierania przy jednoczesnym ochrania-
niu, chwaleniu i okazywaniu ciepła sprzyja wykształceniu się wewnętrzne-
go poczucia umiejscowienia kontroli. 

W omawianej tu koncepcji wskazuje się, że rozwijaniu się przekonań 
charakterystycznych dla zewnętrznego poczucia umiejscowienia kontroli 
sprzyjają takie czynniki, jak: wychowanie autokratyczne, rygoryzm, zmien-
ność wymagań i nieprzewidywalność zachowań opiekunów. Różnice w po-
czuciu umiejscowienia kontroli wpływają z kolei na odczuwanie winy lub 
odczuwanie krzywdy. Przeżycie porażki u eksternalisty wywoła poczucie 
krzywdy, u internalisty zaś poczucie winy za to, co się stało. Co ważne, 
poczucie winy interpretowane jest przez psychoanalityków jako dużo mniej 
toksyczne przeżycie niż poczucie krzywdy, które wpłynąć może na zacho-
wania psychotyczne. 

Analizy Rottera wskazywałyby, że poczucie kontroli lub jej brak czę-
sto zależy od bieżących okoliczności, ważności zadania, które mamy do 
wykonania, naszych wcześniejszych doświadczeń z podobnymi zada-
niami. W tym kontekście możemy mieć do czynienia z terminem „wy-
uczonej bezradności”, czasem określanej jako „postawa roszczeniowa”. 
W psychologii termin ten oznacza utrwalenie przekonań o braku związ-
ku przyczynowego między własnym działaniem a jego konsekwencjami. 
W kontekście socjologicznym określenie to oznacza „Stan wyuczony, wy-
tworzony przez narażenie na szkodliwe, nieprzyjemne sytuacje, w których 
nie ma możliwości ucieczki lub których nie da się uniknąć. W demon-
stracjach eksperymentalnych, które ujawniają analogiczne skutki u ludzi, 
jak i u zwierząt, powtarzające się, niemożliwe do uniknięcia emitowanie 
wstrząsów względem psa wytwarza u niego pewien rodzaj patologicznej 
bezradności do tak skrajnego stopnia, że nawet, kiedy zwierzę ma możli-
wość ucieczki, to z możliwości, o której mowa, nie skorzysta”62. Opisany 

62  A. Reber, Dictionary of Psychology, Londyn 1985, s. 319. Tłumaczenie Małgorzata Ja-
nusz.
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w cytacie problem dotyczy najczęściej osób długotrwale bezrobotnych, 
dotkniętych ubóstwem, bezdomnych czy niepełnosprawnych. Z drugiej 
strony – coraz częściej mówi się o tym, że społeczeństwa szybko rozwija-
jące się są dotknięte tą przypadłością.

• Teoria odporności

W psychologii, pedagogice resocjalizacyjnej, a od niedawna w pedago-
gice społecznej poszukuje się odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedne jed-
nostki są bardziej, a inne mniej odporne na działanie określonych czynni-
ków społecznych, w tym bodźców mogących prowadzić do określonych 
zachowań. Jak się wydaje, kwestia ta ma duże znaczenie w diagnozie przy-
czyn sięgania po substancje psychoaktywne oraz podejmowania zachowań 
ryzykownych w związku z przyjmowaniem innych niebezpiecznych sub-
stancji oraz podejmowaniem zachowań.

Uogólniając liczne uwagi w literaturze pedagogicznej, medycznej i pe-
dagogicznej opisujące istotę odporności, możemy powiedzieć, iż jest to 
zdolność jednostki do wytworzenia biologicznych, psychologicznych i spo-
łecznych czynników, potrzebnych do wytrwania (chronienia się), przysto-
sowania się i wzmocnienia w sytuacji zagrożenia ze strony środowiska. 
Według Marii Tyszkowej, odporność emocjonalną można ująć w trzech 
płaszczyznach:

• w aspekcie behawioralnym będzie to odporność na destruktywne za-
chowania mimo doświadczania trudności i doznawania silnych emo-
cji ujemnych;

• jako zdolność jednostki do kontrolowania własnych procesów emo-
cjonalnych i znoszenia emocji ujemnych (odporność emocjonalna 
sensu stricte);

• jako zdolność jednostki do sterowania własnymi procesami odzwier-
ciedlenia – percepcyjnego, intelektualnego i emocjonalnego. 

Nie ulega też wątpliwości, że odporność emocjonalna jest ważnym 
składnikiem zdolności człowieka do samokontroli i samosterowania zacho-
waniem. Jak zauważa ta sama autorka, jej wyznacznikami są: samoorien-
tacja i zdolność do introspekcji (przyswojenie pojęć niezbędnych do wy-
odrębnienia, rozpoznania i nazywania własnych uczuć), kontrola własnych 
przeżyć i zachowań (regulowanie ich zgodnie z określonymi przez jednost-
kę standardami społecznymi), kontrola własnego postępowania i przeżyć, 
także emocjonalnych63.

63  Por. M. Tyszkowa, Odporność psychiczna jako odporność na sytuacje trudne, [w:] 
M. Tyszkowa, Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży, Warszawa 1972.
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Warto wspomnieć, że odporność jednostki nie jest stałą wartością. Po-
ziom odporności może zależeć od wielu czynników, w tym od kontekstu 
sytuacyjnego. Ze studiów przypadków prezentowanych w polskiej literatu-
rze psychologicznej i pedagogicznej, zwłaszcza odnoszących się do uzależ-
nienia od narkotyków, wyprowadzić możemy następująca tezę: nadmierne 
i długotrwałe doświadczanie negatywnych sytuacji życiowych, nieregular-
na nauka szkolna i inne ciężkie doświadczenia wpływają negatywnie na 
odporność. 

Teoria odporności ma szerokie zastosowanie w badaniach czynników ry-
zyka i chroniących, gdzie stosuje się ją do weryfi kacji, jak te czynniki wpły-
wają na „odporność” jednostki. Uczeni zgadzają się, że obecność jednego 
lub więcej czynników chroniących zmniejsza efekty niepowodzeń różnego 
typu. Im więcej takich pozytywnych czynników, tym bardziej odporna jest 
młoda osoba64. O kluczowych czynnikach ochronnych szerzej piszemy 
w końcowej części opracowania. W tym miejscu wskażmy jedynie na do-
strzegane przez pedagogów i psychologów szkolnych zjawisko osłabiania 
się czynników ochronnych tkwiących w rodzinach. 

• Teoria faz

W badaniach prowadzonych w Polsce przez Cz. Cekierę, J. Śledzia-
nowskiego, analizach E. Łuczak, wskazuje się, że eksperymenty z po-
szczególnymi substancjami przebiegają według specyfi cznych „faz roz-
wojowych”. Wskazują oni na dominujący model biegnący od papierosów, 
przez alkohol, po narkotyki i substancje działające podobnie. W autor-
skim badaniu przeprowadzonym w 2012 r. wśród młodzieży szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych na Mazowszu, Śląsku oraz Zagłębiu65 
uwidoczniły się wyraźne progi pierwszych eksperymentów) oraz posze-
rzenie liczby substancji, po jakie sięga młodzież – z trzech dominujących 
w latach 70. i 80. do pięciu obecnie. Z badania wynika następujący ciąg 
zachowań ryzykownych (oraz eksperymentów) związanych z zachowa-
niami i używaniem substancji66:

• 6–7 lat – wykonywanie wielu czynności życiowych z nieustannym 
udziałem elektronicznych urządzeń multimedialnych (telewizja, ręcz-
ne gry elektroniczne);

64  M. Rutter, Resilience in the face of adversity. Protective factors and resistance to psychi-
atric disorder, “The British Journal of Psychiatry” 1985, no. 147, s. 598–611.

65  Maj–czerwiec, wrzesień–listopad 2012, grupa badawcza 1024 uczniów klas I i II szkół 
gimnazjalnych oraz II i IV szkól ponadgimnazjalnych z 73 szkół. 

66  Uwzględniono: minimum 25% (i wyższy) odsetek deklaracji tych zachowań ryzykow-
nych oraz 10% dla eksperymentów w tej grupie wiekowej.
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• 7–8 lat – początki kompulsywnego używania urządzeń elektronicz-
nych;

• 9–10 lat – początki kompulsywnego grania w gry komputerowe;
• 11–12 lat – eksperymenty tytoniowe;
• 13–14 lat – pierwsze eksperymenty alkoholowe;
• 14 lat – eksperymenty z substancjami wzmacniająco-pobudzającymi 

(głównie napoje energetyzujące);
• 14–15 lat – kompulsywne korzystanie z multimedialnych urządzeń 

elektronicznych (Internet, komputer, telefon);
• 15 lat – pierwsze eksperymenty z lekami bezreceptowymi, głównie 

zawierającymi kodeinę lub pseudoefedrynę;
• 15–16 lat – pierwsze eksperymenty narkotykowe lub dopalaczowe;
• 15 lat – przekroczenie progu czterech godzin codziennego używania 

multimediów;
• 16 lat – przekroczenie progu 15% inicjacji seksualnej; ponad 10% 

udział w regularnego palenia tytoniu (minimum 3 papierosy dzien-
nie);

• 16 lat 9 miesięcy – uśredniony wiek pierwszego upojenia alkoholo-
wego;

• 17 lat – ponad 25% inicjacja seksualna; przekroczenie 10% udziału 
w eksperymentach narkotykowych;

• 17 lat – ponad 20% udział w roli agresora w cyberprzestrzeni; ponad 
25% osobisty (chłopcy) udział w bójce rówieśniczej;

• 17 lat – ponad 20% respondentów regularnie ogląda fi lmy lub inter-
netowe sceny pornografi czne (29% chłopców, 12% dziewczynek);

• 17 lat – ponad 15% regularne kontakty seksualne;
• 18 lat – ponad 50% inicjacja seksualna; ponad 25% udział w ekspery-

mentach narkotykowych; ponad 25% regularne kontakty seksualne;
• 18 lat – przekroczenie progu 10% respondentów mających więcej niż 

3 partnerów seksualnych;
• 18 lat 6 miesięcy – ponad 50% respondentów eksperymentowało 

z marihuaną;
• 18 lat – ponad 25% udział w minimum 5-godzinnym korzystaniu 

z urządzeń multimedialnych; ponad 15% udział w codziennym ko-
rzystaniu z multimediów po godz. 24.00;

• 19 lat – ponad 10% udział w eksperymentach dopalaczowych; prze-
kroczenie 75% progu inicjacji seksualnej i 50% regularnych kontak-
tów seksualnych.
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Grafi ka 19. Zmiana wieku częstego używania tytoniu w ciągu ostatnich 30 lat

W kontekście tych uwag interesujące są także wyniki przedstawionych 
na powyższej grafi ce (2012) badań GATS, wskazujących na wyraźne obni-
żenie w ostatnich dwóch dekadach wieku częstego używani tytoniu przez 
młodych ludzi (z wieku młodej dorosłości do okresu adolescencji) – jest to 
różnica 6–7-letnia!

Znanym teoretycznym modelem takiego rozwoju kontaktu z różnymi 
substancjami i zachowaniami jest teoria faz Kandela. Opiera się ona na 
założeniu, iż dzieci i młodzież zaczynają przygodę ze środkami psycho-
aktywnymi fazami – od najsłabszych substancji do najsilniejszych. Oso-
ba, która wybiera używkę, sięga najpierw po najsłabsze środki (mnij szko-
dliwe, słabiej napiętnowane społecznie), a dopiero potem sięga po silniej 
uzależniające (teoria ta została zweryfi kowana nie tylko w ujęciu różnych 
substancji np. tytoń – alkohol – narkotyki, lecz także w ramach tych sa-
mych typów substancji np. od marihuany, przez amfetaminę, do kokainy). 
Teoria ta przekłada się na praktyczne wskazówki, na co wskazuje uwagę 
m.in. K. Okulicz-Kozaryn, sugerując, by profi laktykę rozpoczynać jak naj-
szybciej, jeszcze zanim młodzież rozpocznie eksperymenty z substancjami 
odurzającymi67.

• Teoria czynników ryzyka i chroniących

W teorii tej J. Hawkins (amerykański badacz profi laktyki uzależnień) 
i jego koledzy zestawili ze sobą cechy, sytuacje, warunki sprzyjające 
powstawaniu zachowań ryzykownych i nazwali je czynnikami ryzyka. 

67  K. Okulicz-Kozaryn, Teorie psychologiczne w praktyce profi laktycznej, „Remedium” 
2003, nr 12, s. 36–37.
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Badacze tej problematyki równocześnie piszą o czynnikach, które zwięk-
szają odporność na działanie czynników ryzyka. Są to zatem cechy, sy-
tuacje, warunki przeciwdziałające zachowaniom ryzykownym. Określa 
się je jako czynniki chroniące. Jeśli czynniki ryzyka są rozumiane jako 
wszystko to, co zwiększa prawdopodobieństwo zachowywania się w spo-
sób problemowy, ryzykowny lub prowadzący do rozwoju zaburzeń, to 
analogicznie czynniki chroniące oznaczają to, co zmniejsza to prawdopo-
dobieństwo. W latach 90. szeroko rozwinął się nurt badań zajmujący się 
owymi czynnikami. Według teorii odporności M. Ruttera, o której napisa-
no wcześniej, czynniki chroniące tworzą ważną, odrębną grupę, ponieważ 
„walczą” przeciwko czynnikom ryzyka. Dowodzą tego obserwacje nasto-
latków obciążonych wieloma czynnikami ryzyka, którzy mimo obecności 
tych substancji w środowisku rówieśniczym, ich podaży na dyskotekach 
czy wzorów celebryckich nie sięgają po narkotyki. W takich przypad-
kach mamy prawdopodobnie do czynienia z efektywnym oddziaływa-
niem czynników chroniących. Zatem przez te czynniki należy rozumieć 
te „właściwości jednostek lub środowiska społecznego, których występo-
wanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny człowieka i zwiększa jego 
odporność na działanie czynników ryzyka”68. 

Ważnym dokonaniem cytowanego tu autora jest wykazanie zależno-
ści, jakie zachodzą pomiędzy czynnikami ryzyka i czynnikami ochronny-
mi, co w polskiej literaturze jako pierwsi opisali Katarzyna Okulicz-Ko-
zaryn i Krzysztof Bobrowski69. Podkreślmy przy tym, że wcale nie jest 
oczywiste, czy pierwszoplanowe znaczenie ma pojawienie się czynników 
ryzyka, czy osłabienie czynników ochronnych. Przy mnogości polskich 
badań nad różnymi typami ryzyk nie ukazała się jeszcze praca ukazująca 
te kwestie z uwzględnieniem odpowiedniej ilości zmiennych i danych, 
co dawałoby podstawę do jednoznacznego stwierdzenia czynnika najbar-
dziej sprawczego. Uznać należy jednak za uzasadniona tezę o współwy-
stępowaniu obu problemów, z nałożeniem na nie indywidualnych cech 
jednostki. Niemniej jednak dynamiczny rozwój badań nad uwarunkowa-
niami zachowań problemowych – ryzykownych młodzieży doprowadził 
do sformułowania licznych pytań badawczych o wzajemne relacje po-
między czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi. Moglibyśmy je 
ująć następująco:

68  Zob. K. Ostaszewski, Skuteczność profi laktyki używania substancji psychoaktywnych, 
Warszawa 2003.

69  K. Okulicz-Kozaryn, K. Bobrowski, Czynniki ryzyka, czynniki chroniące i indeksy tych 
czynników w badaniach nad zachowaniami problemowymi nastolatków, „Alkoholizm i narko-
mania” 2008, nr 21(2), s. 173–199.
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• na ile czynniki ryzyka są pochodną słabnięcia czynników ochronnych, 
a na ile działają samodzielnie jako predyktor określonego zachowania?

• które z grup czynników ryzyka lub chroniących mają większą wagę 
w wyjaśnianiu zachowań problemowych?

Odpowiedzi na te pytania dostarczają nam m.in. obliczenia tzw. indeksów 
czynników (są one propozycją sumarycznego ujęcia wyników, nie poprzez 
analizę związków pojedynczych czynników z zachowaniami problemowy-
mi, ale poprzez analizę bardziej ogólnych konstruktów, wyrażających cał-
kowite obciążenie jednostki ryzykiem lub całkowite otoczenie ochroną70).

Jeszcze inne spojrzenie prezentuje koncepcja resilience71, wyjaśniająca 
fenomen pozytywnej adaptacji dzieci i młodzieży socjalizujących się w śro-
dowiskach o dużym ryzyku, w kontakcie z przeciwnościami losu oraz sytu-
acjami traumatycznymi. Autorzy i zwolennicy tej koncepcji (cytowany już 
M. Rutter oraz m.in. N. Garmezy, E. Werner, K. Kumofl er, M. Zimmerman) 
podkreślają kluczowe znaczenie czynników chroniących, które odpowied-
nio budowane i stymulowane są w stanie powstrzymać nastolatka przed 
zachowaniami problemowymi pomimo silnej ich promocji72. 

Cytowani wyżej autorzy badań dotyczących indeksów ryzyka i ochrony 
w większości odwołują się właśnie do teorii odporności (resiliency) lub po-
datności (vulnerability). Prezentują oni pogląd, że podatność i odporność na 
czynniki ryzykowne nie jest stałą cechą jednostki, bowiem podlegają one 
nieustannym zmianom i modyfi kacjom – nie można ich zatem zmierzyć 
w dowolnym momencie jakimkolwiek narzędziem badawczym. Powinni-
śmy raczej mówić o specyfi cznych dla jednostki właściwościach, których 
ujawnienie się i nasilenie będzie zależało od pojawienia się silnego lub dłu-
gotrwałego czynnika stresogennego. U osób o niskim poziomie odporności 
zachowania ryzykowne szybko pojawią się lub ulegną nasileniu, natomiast 
u osób mających potencjał odpornościowych (zasoby odpornościowe) 
ujawnią się „siły ochronne” wspierające zachowanie się w niekorzystnych 
warunkach. Cytowani badacze uważają, że zasadnicze znaczenie dla sta-
bilnego zachowania się w warunkach zwiększonego ryzyka oraz działania 
skumulowanych czynników ryzykownych ma mechanizm ochrony (protec-
tive proces)73. 

70  Tamże. 
71  Nie istnieje jeden termin oddający polskie znaczenie resilience. Możemy je określić jako 

sprężystość, elastyczność, odporność, zdolność do regeneracji oraz prężność. 
72  Teoria ta została wszechstronnie wyjaśniona przez A. Borucką i K. Ostaszewskiego w ar-

tykule Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i zagadnienia, „Medycyna Wieku Rozwojowego” 
2008, nr 12, s. 587–597.

73  Zob. M. Rutter, Psychosocial resilience and protective mechanisms, “American Journal 
of Orthopsychiatry” 1987, no. 57(3), s. 316–331.
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***
Wielość podejść teoretycznych z jednej strony ułatwia, z drugiej utrudnia 

opracowanie siatki czynników chroniących przed zachowaniami (wpływa-
mi) problemowymi oraz czynników ochronnych. Nakłada się na to koniecz-
ność uwzględniania czynników makro- i mikrosystemowych, wśród których 
ogromne znaczenie będzie miała kultura życia społecznego oraz przyjęte w niej 
rozwiązania prawne. Stąd problem narkotykowy – przy jego identyczności 
neurobiologicznej – będzie inaczej klasyfi kowany w Holandii i Polsce, meksy-
kańskich favelach i warszawskim magistracie. Jednak mimo tych różnic i cech 
specyfi cznych możliwe jest przedstawienie pewnych ram problemu.

3.5.2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące – przegląd

W polskiej (Z. Gaś, Cz. Cekiera, J. Zatoński, S. Bębas, M. Dziewiec-
ki, R. Jaworski, K. Ostaszewski, P. Jabłoński, M. Jędrzejko, Z. Juczyń-
ski, J. Śledzianowski, J. Kurzępa, B. Kałdon, A. Kępiński, A.M. Krapiec, 
H. Kiereś, I. Niewiadomska, P. Stanisławczyk, U. Dudziak, K. Markiewicz, 
J. Mellibruda, T. Sakowicz, A. Gołębiowski, T. Sołtysiak, K. Wojcieszek, 
K. Ostrowska), jak i obcojęzycznej (D. Kandel, A. Bandura, R. Ruden, 
M. Byalick, P. Robson, D. Richard) literaturze znajdziemy wiele studiów 
i analiz dotyczących czynników ryzyka i czynników chroniących związa-
nych z paleniem tytoniu, piciem alkoholu i używaniem narkotyków przez 
nastolatków. Nie ulega wątpliwości, że tworzą one złożoną mozaikę, której 
specyfi ka będzie zależna od wielu diagnozowanych czynników, jak i spe-
cyfi ki sondowanego środowiska. Tym, co zauważamy w analizie literatury, 
jest dychotomiczność tych zestawień, np. bieda–bogactwo; nadmierny do-
stęp–pożądanie „owocu zakazanego”; nadmierny rygoryzm–bezgraniczna 
wolność.

Znany badacz tej tematyki J. Hawkins i jego współpracownicy opisali 
ponad dwadzieścia czynników ryzyka i czynników chroniących, a kolejni 
autorzy dokładali do tej bogatej listy dalsze zmienne i różne ramy sytuacyj-
ne, w których one występują. We współczesnych pracach liczba czynników 
ryzyka sięga często ponad 30 typów, a liczba czynników chroniących ponad 
20, zwykle są one podzielone na pięć grup: 

• czynniki indywidualne;
• czynniki rówieśnicze;
• czynniki rodzinne;
• czynniki szkolne;
• czynniki związane z szerszym kontekstem społecznym. 
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Inni badacze podkreślają wagę czynników ekonomicznych oraz wycho-
wania moralnego. Podkreślmy w tym miejscu, że każdy z podziałów ma 
swoje uzasadnienie naukowe, tak jak do każdego znajdziemy niezaprzeczal-
ne dowody z badań empirycznych. Warto również zauważyć, że niezaprze-
czalną wartością badań nad czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi 
jest łatwość przełożenia wyników na działania profi laktyczne i interwencyj-
ne. Na podstawie wyników badań dotyczących psychospołecznych czyn-
ników ryzyka i czynników chroniących powstały programy profi laktyczne 
o najlepiej udokumentowanych wynikach (National Registry of Effective 
Programs). 

Oczywiście listy czynników ryzyka i chroniących są długie i różnorodne, 
a ich skład zmienia się wraz z przeobrażeniami obyczajowymi i kulturowy-
mi społeczeństw, a szczególny wpływ na nie mają procesy globalizacyjne 
(globalizacja ryzyk). Różnie oceniana jest też ich hierarchia „ważności”, 
bowiem ocena ta zależna jest od wielu zmiennych i czynników środowi-
skowych. To, co będzie charakterystyczne dla wielkich metropolii, gdzie 
najszybciej doszło do przemodelowania funkcjonowania wychowawczych 
funkcji rodziny (wychowanie liberalne, wolnościowe, czasami określane 
jako bezstresowe), nie będzie odnosiło się do obszarów wiejskich.

Bardzo ciekawe ujęcie czynników ochronnych (wzmacniających) pre-
zentują w polskich badaniach nad tym problemem I. Niewiadomska i P. Sta-
nisławczyk, którzy dzielą je na wewnętrzne i zewnętrzne.

Do czynników chroniących wewnętrznych zaliczają oni74:
• odporność dziedziczną (brak skłonności do uzależniania się),
• rozwój osobisty,
• zainteresowanie nauką szkolną lub wykonywaną pracą,
• poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych,
• umiejętność rozwiązywania kryzysów,
• odpowiedni system postrzegania środowiska,
• właściwa orientacja seksualna.
Natomiast do kluczowych czynników chroniących o charakterze ze-

wnętrznym zaliczają:
• dobry kontakt emocjonalny z rodziną,
• abstynencja lub właściwe wzorce używania substancji legalnych,
• kontakty z odpowiednią grupą koleżeńską,
• higieniczny tryb życia,
• zaangażowanie religijne.

74  I. Niewiadomska, P. Stanisławczyk OFMConv, Narkotyki. Uzależnienia fakty i mity, Wy-
dawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 192.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury tematu.

Analizując te kwestie, należy zauważyć, że pojawiają się pewne sygnały 
świadczące o refl eksji rodziców (zwłaszcza ze sfer wysoko sytuowanych 
materialnie) nad modelami tzw. wychowania wolnościowego, które – na-
szym zdaniem – miało kluczowe znaczenie w szybkim rozwoju zachowań 
ryzykownych dzieci i młodzieży w ostatnich latach. Takim empirycznie 
weryfi kowalnym faktem jest szybki rozwój szkół elitarnych wdrażających 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Czynniki ochronne Czynniki ryzyka 

Czynniki ekonomiczne 

- stabilność ekonomiczna rodziny 
- nawyki pracy dzieci 
- edukacja ekonomiczna dziecka 
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wychowawczym 
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- wzajemne relacje rodziców 
- wsparcie dziecka w okresie adolescencji 

- dysfunkcyjna o dużym stopniu dezorganizacji 
- patologie społeczne w rodzinie 
- nadmierna miłość lub nadmierny rygoryzm 

- bieda i ubóstwo 
- nowobogactwo 
- kupowanie uległości dziecka 
- problemy ekonomiczne rodziny 
- brak edukacji ekonomicznej dziecka  
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- restrykcje szkolne 
- niespójny system edukacyjno-wychowawczy 
- niski poziom edukacji 
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Grafi ka 20. Kluczowe czynniki ryzyka i czynniki ochronne w polskiej litera-
turze tematu
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konserwatywne modele wychowania, nierzadko oparte na czytelnych ra-
mach formacji moralnej i religijnej.

***
Nie ulega wątpliwości, że ryzyko nie ma wymiaru jednorazowego i nie 

jest jednoczynnikowe. To, co charakterystyczne dla współczesnych czasów, 
to narastanie różnego typów ryzyka o charakterze ekologicznym, ekono-
micznym, społecznym, edukacyjnym, militarnym, bezpieczeństwa osobi-
stego, rodzinnego. Jak zauważa Stanisław Kawula, ryzyko znalezienia się 
współczesnej rodziny i pojedynczego człowieka w sytuacji ryzykownej 
jest niewspółmiernie wyższe niż 20 lat temu, choć zachodzące zmiany spo-
łeczno-ekonomiczne powinny ryzyka te zmniejszać. Stąd liczni socjolodzy 
i psycholodzy poszukują odpowiedzi na pytania o kluczowe sytuacje i czyn-
niki ryzyka, a także drogi ochrony człowieka przed nimi.

Wiemy już ze współczesnej psychologii, że istnieją pewne typy sys-
temów funkcjonowania człowieka, które zwiększają owo ryzyko75, przy 
czym jedne z nich będą miały charakter makro- inne mikrosystemowy. Bę-
dziemy zatem mówili o czynnikach, które stanowią zagrożenie bezpośred-
nie, jak i pośrednie, czynnikach silnych i słabszych, działających w krót-
kiej, jak i długiej perspektywie. I tak w kluczowym czynnikiem zwiększa-
jącym zagrożenie nikotynizmem będzie wzorowanie się na palących rodzi-
cach i rówieśnikach, a pośrednim – funkcjonowanie dziecka w „palącym 
domu” jako biernego palacza; czynnikiem silnym będzie afi rmacja tytoniu 
jako wyróżnika grupy rówieśniczej, słabszym – dostępność papierosów 
dla osób nieletnich w lokalnych sklepach i kioskach; czynnikami działają-
cym w dłuższej perspektywie będzie obserwacja zachowań rówieśniczych, 
w krótkiej perspektywie próba naśladowania palącego idola. Tak przedsta-
wione zestawienie można zastosować dla większości zachowań ryzykow-
nych związanych z substancjami psychoaktywnymi.

Zimbardo, Johnson i McCann wskazują, że życie człowieka w XX i XXI 
wieku cechuje narastający związek z instytucjami (szkołą, instytucją pra-
cy, ograniczeniami i nakazami instytucjonalnymi, rynkiem fi nansowym, 
subkulturą). Każdy z tych obszarów instytucjonalnych wiąże się z istnie-
niem specyfi cznych systemów kierowania, kontroli, nakazów, jawnych lub 
ukrytych reguł postępowania w mniejszym lub większym stopniu determi-
nujących postępowanie człowieka76. Będziemy mieli zatem do czynienia 

75  Por. P.G. Zimbardo, R.L. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 94–115.

76  Tamże, s. 94.
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z systemami, które będą człowieka chroniły, jak i takimi, które będą go na-
rażać na zachowania ryzykowne. Zauważmy przy tym, że wiele ze współ-
czesnych instytucji będzie w tym samym czasie sprzyjało narastaniu ry-
zyka, jak i chroniło przed nim. Wydaje się, że ta sprzeczność jest jedną 
z cech okresu określanego jako ponowoczesność lub płynna rzeczywistość. 
Możemy jednak wskazać na instytucje powołane do zmniejszania niebez-
pieczeństwa podejmowania zachowań ryzykownych:

• instytucje edukacyjne (kształtowanie wiedzy, nabywanie umiejętno-
ści, uczenie zachowania w sytuacjach krytycznych, profi laktyka);

• ochrona zdrowia (wiedza o zdrowiu zmniejszanie ryzyka rozwoju za-
grożenia – diagnoza, leczenie, terapia, profi laktyka);

• instytucje ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa (przeciw-
działanie patologiom społecznym);

• instytucje resocjalizacyjne (funkcje izolacyjne, resocjalizacyjne, tera-
peutyczne, readaptacyjne);

Jednak niektóre instytucje niosą ze sobą wielkie ryzyko umacniania za-
chowań ryzykownych, czego przykładem może być silne zakorzenienie 
subkultury więziennej w zakładach resocjalizacyjnych.

***
Ryzyko zachowań problemowych wynika także ze stopnia ich upo-

wszechnienia w konkretnym środowisku. Już wiele dziesięcioleci temu 
polscy pedagodzy resocjalizacyjni i socjologowie zauważyli, że wielość 
sytuacji ryzykownych zwiększa niebezpieczeństwo kontaktu z nimi, a tym 
samym możliwość wystąpienia zaburzenia. Co więcej, niektóre zachowania 
ryzykowne mają tendencję do wchodzenia w interakcje z innymi, czego 
dowodzą badania nad związkiem przyczynowo-skutkowym zjawiskowych 
form patologii społecznych. Wiemy zatem, że:

• prostytucja generuje szybkie używanie tytoniu i alkoholu, a w fazach 
wyższych także narkotyków;

• używanie narkotyków przez nastoletnie dziewczęta łączy się z pale-
niem tytoniu i piciem alkoholu, a także niesie ryzyko niekontrolowa-
nych zachowań seksualnych;

• uzależnienie od narkotyków u dziewcząt silnie wzbudza ryzyko pro-
stytucji;

• upijanie się łączy się z ryzykownymi zachowania seksualnymi;
• kompulsywne i długotrwałe używanie nowych multimediów elek-

tronicznych łączy się z nadużywaniem substancji energetyzujących 
i pobudzających;
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• kompulsywna kulturystyka prowadzi do sterydomanii i bigoreksji.
Nie są to jedyne znane pedagogice, psychologii i psychiatrii połączenia.

***
Wielość badań nad omawianym w pracy problemem uniemożliwia przed-

stawienie wszystkich kodyfi kacji, prób systematyzacji czy też podziałów. 
Prezentując kolejne, mamy świadomość, że nie wyczerpują one problemu.

Wiemy zatem, że potrafi ąc zidentyfi kować czynniki zaburzające proces 
wychowania i socjalizacji dziecka, zwłaszcza tych prowadzących do ekspe-
rymentowania i używania alkoholu, tytoniu i narkotyków, sięgania po nowe 
substancje psychoaktywne (np. dopalacze), dysponujemy ograniczonymi 
sposobami eliminowania tych zagrożeń. Dzieje się tak dlatego, że system 
społeczno-ekonomiczny nie kieruje się tymi samymi kryteriami, co twórcy 
diagnoz pedagogicznych i psychologicznych czy lekarze, dla których waż-
ne są takie pojęcia, jak dobrostan, zrównoważony rozwój, racje i kryteria 
moralne. To, co charakterystyczne dla rozwoju współczesnego człowieka, 
to życie w świecie wielkiego niezrównoważenia oraz dynamicznej zmiany. 
Modelowanie procesów społecznych dawno już przekroczyło granice pań-
stwowe i uwarunkowania kulturowe, a sieci interesów oparte na kategorii 
zysku są dominującym czynnikiem stymulującym tempo i kierunek roz-
woju. Logika globalizacyjna z takich kategorii, jak zysk, sprzedaż, ciągła 
zmiana–wymiana (popierana zmasowanym atakiem reklamowym) stała się 
motorem… kolejnych zmian, a marzenie o zatrzymaniu procesu opartego 
w gruncie rzeczy na chciwości systemu jest możliwe tylko narzędziami 
rewolucyjnymi, bo edukacyjne zawodzą. Nie dlatego, że są niewłaściwie 
skonstruowane, tylko dlatego, że choć prawdziwe, nie odpowiadają przyję-
tej strategii płynnej rzeczywistości. Ta uruchomiła w skali dotąd niespoty-
kanej ułomności natury ludzkiej: pożądanie i uzależnienie. Trudno bowiem 
metodami i argumentami racjonalnymi wstrzymać pożądanie czwartej 
w ciągu ośmiu lat generacji kultowego telefonu, jak i piątego procesora 
rdzeniowego czy karty grafi cznej. W podobnej perspektywie widzieć bę-
dziemy problem rosnącego spożycia alkoholu wśród młodzieży, uznając, 
że jest to nie tyle dowód ułomności tej części polskiego społeczeństwa, co 
wielkiej presji rynku na nią, np. uczynienie w trakcie EURO 2012, poprzez 
silną presję reklamową, piwa „narodowym napojem Polaków”. Podkreślmy 
w tym miejscu, że użyty tu termin narzędzia rewolucyjne ma odniesienie do 
modelu edukacji, jej treści, zakresu i sposobu prowadzenia profi laktyki. Nie 
chodzi bowiem o wyeliminowanie zmian bądź ich opóźnienie, lecz o przy-
gotowanie młodego pokolenia do takiego korzystania z przedkładanych im 
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ofert, aby dostrzegało ono, że istnieją granice wytrzymałości organizmu, 
perspektywę życia w dłuższym wymiarze niż jedno zdarzenie. 

Czyniąc powyższą uwagę, pragniemy wskazać na kluczowe znaczenie 
uświadomienia konsekwencji rozwoju różnych zachowań ryzykownych, 
jako skutku presji reklamowej, forsowania poglądów skrajnych, indywidu-
alistycznych i opartych na egoistycznym podejściu do kwestii społecznych. 
W gruncie rzeczy chodzi tutaj o strategie i zachowania nihilistyczne.

***

Poszukiwanie odpowiedzi o etiologię opisywanych w pracy problemów 
i czynników kierują naszą uwagę na specyfi czne cechy współczesne niszy 
ekologicznej człowieka, która nieustannie rozszerza się w świecie realnym, 
jak i cyberprzestrzeni. Ujawniają się też nowe uwarunkowania funkcjonowa-
nia młodego człowieka, które moglibyśmy ująć w następujących tezach:

• choć młodzi ludzie są coraz lepiej wyposażeni w urządzenia ułatwia-
jące ich życie, to coraz bardziej brakuje im czasu. Braki czasowe są 
uzupełniane (wyrównywane) wykonywaniem wielu czynności rów-
nolegle lub tylko w ich zasadniczej części, a procesy analityczne 
związane z podejmowaniem decyzji – także tych ważnych życiowo – 
są maksymalnie spłycane. Krótkotrwałe procesy analityczne są obar-
czone wysokim ryzkiem decyzji błędnych całkowicie lub częściowo, 
co zwiększa napięcia i stres. Te zaś – zgodnie z teoriami psycholo-
gicznymi podejmowania decyzji w stanach napięcia – są jeszcze bar-
dziej błędne. Koło się zamyka – jedna błędna decyzja prowadzi do 
kolejnych, często brzemiennych w skutkach, a logika postępowania 
powoduje kolejne ryzykowne decyzje;

• mnogość ofert i propozycji, jakie w niemal każdej sferze otrzymu-
je młody człowiek, utrudnia podjęcie decyzji właściwej. Szybkość 
wprowadzania zmian i mnogość ofert wywołuje u wielu młodych lu-
dzi rosnące poczucie tymczasowości – mam coś, co jest nowe, ale 
zaraz coś będzie nowsze, co będę musiał mieć. Tym samym, decy-
zjom o zakupie np. telefonu, laptopa, towarzyszy silne podniecenie, 
wzbudzane jeszcze bardziej oczekiwaniem na nową propozycję;

• młode pokolenie uznane zostało przez rynek za wyśmienitego klien-
ta, który podejmuje decyzje szybciej, emocjonalnie, często bez nie-
zbędnych kalkulacji;

• wynikiem powyższych zachowań jest funkcjonowanie nastolatków 
w stanie nieustannego ruchu, napięcia i zmiany. 
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Badacze tego problemu nadali mu specyfi czne określenie – nałogowa 
osobowość naszych czasów – a teolodzy moralni i psycholodzy wywodzący 
się z KUL poszerzają to określenie o umiejscowienie go w czasach nihi-
listycznej ideologii77. Jak zauważa K. Horney, analizując różne czynniki 
prowadzące do zaburzeń w młodym pokoleniu oraz ujawniające się zacho-
wania problemowe, powinniśmy zwrócić większą uwagę na czynniki ma-
krospołeczne i ekonomiczne, które:

• są niezależne od jakości pracy, postawy, woli i starań indywidualnych 
odbiorców;

• generują wielopłaszczyznowe i długoterminowe problemy, którym 
nie są oni w stanie sprostać (np. destrukcyjny wpływ na funkcjo-
nowanie tysięcy rodzin poprzez gwałtowne decyzje ekonomiczne 
wywołujące masowe zwolnienia pracowników – przykładem może 
być decyzja o likwidacji części produkcji w polskich zakładach Fiata 
i Opla w 2012 r.). 

Autor ten, analizując skutki amerykańskiego kryzysu ekonomicznego 
z I połowy XX wieku, wskazuje destrukcyjny wpływ czynników ekono-
micznych, skutkujący zwiększeniem czynników ryzyka.

W perspektywie współczesnej, obarczonej zjawiskiem kryzysu fi nan-
sowego przeradzającego się w kryzys społeczno-ekonomiczny, kryzys za-
ufania do władzy, generujących dychotomiczny rozwój z silnym wzrostem 
sfery ubóstwa i sfery bogactwa, mamy do czynienia z makroimplikacjami, 
wśród których należy wymienić:

• destruktywny wpływ rynku konsumpcji – konsumeryzmu – aplikują-
cego spożycie oraz zachowania konsumenckie ponad wszelkie możli-
we miary – kupujemy zdecydowanie więcej, niż jest to naprawdę po-
trzebne, a model rynku uosobiony – wskazywany już „Style pack” – 
powoduje nieustanną zmianę modeli, trendów, wzorów, kolorów…;

• rozbudzanie pułapek fi nansowych w postaci nierzetelnych praktyk 
pożyczkowych;

• rosnące zagrożenia dla poczucia indywidulanej tożsamości człowieka 
poprzez generowanie zachowań masowych, silny wpływ celebrytów 
i idoli na wyznaczanie „prawidłowych” standardów zachowań i oby-
czajów, eliminujących możliwość bycia sobą;

• narastanie zdehumanizowanego oblicza wielu instytucji oświato-
wych, opiekuńczych i opieki zdrowotnej;

77  Zob. A. Lendzion, Nałogowa osobowość w czasach nihilistycznych ideologii i rozkładu 
podstawowej nadziei, [w:] Młodość a nowe typy uzależnień, Fundacja Servire Veritati Instytut 
Edukacji Narodowej, Lublin 2010, s. 5–10.
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• narastanie zjawiska neurotycznego zaspokajania potrzeb emocjonal-
nych oraz zastępowania ważnych potrzeb międzyludzkich dobrami 
materialnymi (np. zakupoholizm i posiadanie dóbr jako odreagowa-
nie braków i stresu).

Nie bez znaczenia dla narastania różnych czynników ryzyka jest model 
prezentowania człowieka we współczesnych mediach, nie tylko daleki od 
jego realnego obrazu, lecz także możliwości sprostania medialnym ocze-
kiwaniom. Jeśli bowiem spojrzymy na takie zachowania ryzykowne, jak 
prostytucja nieletnich, tatuaże i wizualizacje, ubiory o silnym podtekście 
seksualnym, to są one niczym innym, jak ucieczką od „ja realne” w „ja ide-
alne”, ale równocześnie nierealne. 

Podkreślmy w tym miejscu, że nowe czasy wygenerowały zupełnie nowe 
typy zachowań ryzykownych, wśród których wymienić należy:

• ryzykowne odchudzanie się jako powielanie wzorów idolek lub „za-
leceń modelu idealnej dziewczyny”;

• tanoreksja oraz różne formy skrajnych wizualizacji;
• podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych oraz licznych 

kontaktów seksualnych jako odwzorowanie medialnych deklaracji 
ikon popkultury dotyczących tej sfery ich życia;

• eksperymentowanie z narkotykami, zwłaszcza wiara w istnienie tzw. 
lekkich narkotyków.

W sytuacji silnych napięć emocjonalnych oraz stresu negatywnego, co 
staje się przestrzenią niemal codziennego funkcjonowania dużej już części 
młodego pokolenia, mogą ujawniać się dążenia do intensywnego doświad-
czania przyjemności, silnego napięcia oraz ekscytacji78. 

Możemy zatem powiedzieć, że same warunki życia dzieci i młodzieży 
generują duże niebezpieczeństwo znalezienia się w obszarach podwyższo-
nego ryzyka, co jest związane z upowszechnianymi orientacjami życiowymi, 
zwłaszcza postawami indywidualizmu, umacnianiem przekonania młodych 
ludzi o ich nieograniczonych możliwościach oraz zdolnościach panowania 
nad sobą (zwłaszcza emocjami, uczuciami, zachowaniami, przeżyciami), 
stresogenność codziennego życia (wynikająca z jego nieustannej zmienno-
ści, niepewności oraz oczekiwania na sukcesy dziecka), idealizowanie ob-
razu i wyglądu człowieka. 

Jako przeciwieństwo wymienionych powyżej czynników problemowych 
moglibyśmy wymienić te, które – zwłaszcza w obecnych czasach – nabie-
rają szczególnego znaczenia: świadomość kategorii życia i zdrowia jako 
niepowtarzalnych i nieodtwarzalnych (jest to wielkie pole dla rozwoju 

78  Tamże, s. 7. 
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pedagogiki zdrowia); budowanie równowagi między autonomią a homono-
mią; współmierność i równowaga kontaktów interpersonalnych (pozwalają-
ce na empatyczne relacje człowiek–człowiek); waga kontaktów osobistych 
(spychanych przez kontakty w sieci do drugoplanowych) dla kształtowania 
się bliskości i zdrowej emocjonalnej zażyłości; budowanie sensu życia wy-
kraczającego poza „mieć”. Intersującą analizę w tym obszarze prezentują 
M. Kowalski i D. Falcman, wskazując m.in.: „konfl iktowy aspekt świa-
domości: świadomość aksjologiczna rodzi się w toku społecznych napięć, 
które są udziałem podmiotu. Człowiek zajmuje określoną pozycję w ukła-
dzie społecznych odniesień, jest nosicielem i demiurgiem ideologii, stroną 
w konfl ikcie interesów pomiędzy klasami i warstwami społecznymi. Społe-
czeństwo urzeczywistnia się jako skonfl iktowane ze sobą zjawiska i proce-
sy społeczne. Ich źródła drzemią w napięciach strukturalnych. Skoro moral-
ność kształtuje i odbywa się w przestrzeni społecznej (w niej dokonuje się 
internalizacja wartości oraz regulacja zachowań jednostki), człowiek jest 
wystawiony na permanentny konfl ikt, a wcześniej – sam jest wytworem 
tego konfl iktu”79.

Jeszcze inna perspektywa analityczna – odnosząca się do determinan-
tów warunkujących częstość lub intensywność picia alkoholu, zażywania 
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w okresie dorastania – 
wskazuje na wagę: czynników demografi cznych i makrospołecznych oraz 
czynników charakteryzujących środowisko rówieśnicze, lokalną społecz-
ność i rodzinę.

Wiemy zatem z badań, że zmienne demografi czne i makrospołeczne, ta-
kie jak: płeć, wiek, dojrzałość psychiczna i emocjonalna, miejsce zamiesz-
kania, rodzaj szkoły, sytuacja fi nansowa, stopa bezrobocia i przestępczości 
oraz dostępność środków psychoaktywnych korelują z częstością i inten-
sywnością zażywania alkoholu i narkotyków. Dodatkowo stwierdza się – co 
już wcześniej sygnalizowaliśmy – że zachowania ryzykowne najczęściej 
ze sobą współwystępują, a jedno zachowanie może pociągać za sobą inne. 
Z kolei istotność środowiska rodzinnego potwierdzana jest następującymi 
faktami, znajdującymi oparcie tak w badaniach polskich, jak i zagranicz-
nych:

• w rodzinach z problemem alkoholowym szybciej i częściej dochodzi 
do eksperymentów alkoholowych dzieci;

• używanie narkotyków przez starsze rodzeństwo generuje wysokie 
niebezpieczeństwo używania ich przez młodsze dzieci;

79  M. Kowalski, D. Falcman, Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy 
i impresje, Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 63.
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• rozwiązłość seksualna rodziców generuje niebezpieczeństwo ryzy-
kownych zachowań seksualnych dziecka, zwłaszcza niskiego wieku 
inicjacji;

• palenie tytoniu przez rodziców silnie wzmacnia eksperymenty 
dzieci;

• brak czasu na wspieranie dziecka w problemach wieku adolescencyj-
nego skutkuje jego ucieczkami w Internet, nierealne gry, środowiska 
posługujące się psychomanipulacją oraz podejmowaniem działań ry-
zykownych;

• kupowanie uległości dziecka poprzez dobra materialne prowadzi do 
zaniku więzi emocjonalnych;

• nieobecność obojga lub jednego z rodziców, np. z powodu pracoho-
lizmu, skutkuje zwiększonym ryzykiem wielotypowych zachowań 
problemowych.

Dominujące znaczenie dla częstości kontaktów z używkami wydaje się 
mieć środowisko rówieśników. Studia przypadków eksperymentujących 
z narkotykami nastolatków wskazują na następujące „czynniki sprawcze”:

• propozycje konsumpcji narkotyku przez dominujących rówieśników;
• chęć uzyskania akceptacji grupowej, zwłaszcza w sytuacji wejścia 

w nowe środowisko;
• chęć zaimponowania (koledze, koleżance, dziewczynie, chłopakowi);
• naśladownictwo osób ważnych (idole, osoby dominujące w grupie).
Przy takich sytuacjach uznać możemy, że kluczowym czynnikiem ryzy-

ka są niska samoocena oraz brak zdolności asertywnych, zwłaszcza w sytu-
acji coraz częstszych ofert narkotykowych.

Natomiast wśród czynników o charakterze indywidualnym wymienić 
należy te o charakterze behawioralnym: wczesny wiek inicjacji i wcześniej-
sze doświadczenia z substancjami (zachowaniami). Trzecią grupę stanowić 
będą czynniki psychospołeczne: przyczyny i intencja sięgania po substancje 
(zachowania), wpływy i wzory środowiskowe, osobiste poglądy na narko-
tyk, podatność na wpływy oraz oczekiwania dotyczące działania substancji 
(zachowania).

Konkludując, możemy powiedzieć, że wynik końcowy – podjęcie dzia-
łania ryzykownego lub zdolność do ochronienia się przed nim – jest niczym 
innym, jak splotem różnych sytuacji i czynników, z których – w zależności 
od konkretnej osoby i sytuacji – jedne będą miały wpływ inicjujący, inne 
wzmacniający, a jeszcze inne przyspieszjący.

Wiemy już, ze czynniki te podlegają nieustannym dynamicznym zmia-
nom, są zależne od kontekstu społecznego oraz indywidualnych cech 
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jednostki. Praktyka zawodowa podpowiada, że kumulacja zagrożeń nastę-
puje:

• w okresie adolescencji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wiek 
15–18 lat;

• przy rozbieżnych zdaniach i praktykach wychowawczych rodziców, 
np. niekonsekwencji wychowawczej;

• w nadmiernym rygoryzmie wychowawczym lub nadmiarze wycho-
wania wolnościowego (liberalnego);

• w sytuacji niewłączania dzieci w obowiązki domowe i podejmowania 
zadań związanych z funkcjonowaniem domu rodzinnego;

• jako skutek udziału w zachowaniach aspołecznych;
• w rodzinach z problemem uzależnieniowym oraz wpływach dewia-

cyjnych w okresie dziecięcym i adolescencyjnym;
• w sytuacji trudnych do rozwiązania problemów z nauką, zwłaszcza 

braku pomocy w ich pokonaniu;
• przy braku więzi religijnych i odrzucaniu norm i zasad społecznych;
• dublowaniu się czynników ryzykownych. 
Jeśli zaś pytamy o konkretny typ zagrożenia ujawniającego się po raz 

pierwszy, to jest to najczęściej wynik przypadku, bowiem oferta zachowa-
nia ryzykownego pojawia się w konkretnej, najczęściej niezaplanowanej 
sytuacji, często o charakterze „okazji”80.

Odwracając powyższe tezy, możemy powiedzieć, że kluczowymi czyn-
nikami chroniącymi będą: 

• silna więź emocjonalna z rodzicami; 
• funkcjonowanie rodziny z czytelnymi granicami i normami; 
• zainteresowanie nauką szkolną; 
• regularne i autentyczne praktyki religijne; 
• wzorce rodzicielskie ukierunkowane na poszanowanie prawa, norm, 

wartości i autorytetów; 
• przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej81.
Ważnym czynnikiem ochronnym może być także aktywność sportowa 

i kulturalna, pod warunkiem, że jej idee oraz przebieg odpowiadają pozio-
mowi emocjonalnemu dziecka oraz ogólnospołecznym normom kulturo-
wym i obyczajowym. 

80  Zob. D. Macander, Profi laktyki uzależnień w szkole. E-poradnik, Ośrodek Rozwoju Edu-
kacji, 2010.

81  A. Kazdin, Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie dorastania. Programy profi laktyczne 
i lecznicze, „Nowiny Psychologiczne” 1996, nr 2, s. 43.
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Grafi ka 21. Kluczowe czynniki ryzyka i chroniące w świetle literatury tematu82

82  Źródło grafi ki: http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/media/photos/anti-drugs.jpg; http://
www.gospel.pl/assets/images/bNarkotyki.jpg; http://www.atriskyouths.com/images/teen-drugs-
head.jpg. 

Wiodące czynniki ryzyka: 
-  rodzina patologiczna – wpływ rodziców (picie alkoholu i/lub używanie narkotyków i sub-

stancji działających podobnie przez rodziców/osoby bliskie, ich postawy wobec substancji 
psychoaktywnych, reakcje na eksperymenty alkoholowe i narkotykowe); niskie kompeten-
cje wychowawcze rodziców (stosowane praktyki wychowawcze – nadmierna restrykcyj-
ność, wychowanie wolnościowe; słaba wiedza o uzależnieniach);

-  negatywne wpływy rówieśnicze (używanie substancji psychoaktywnych przez rówieśni-
ków i akceptowanie przez nich picia alkoholu i/lub brania narkotyków; aktywność w de-
strukcyjnej grupie subkulturowej); 

-  podatność na wpływy (zwłaszcza idoli i osób ważnych, innych niż rodzice/osoby bliskie); 
-  niskie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych – podatność na stres; 
-  przekonania dziecka związane z alkoholem, narkotykami oraz substancjami działającymi 

podobnie (oczekiwanie bezpośrednich pozytywnych skutków picia alkoholu i/lub używa-
nia innych środków odurzających);

-  doświadczenie przemocy fi zycznej lub seksualnej (z badań wynika, że młodzież leczona z 
powodu problemów alkoholowych częściej niż rówieśnicy miała za sobą tego typu przeży-
cia); 

-  dostępność środków, obecność osób uzależnionych, brak profi laktyki lub jej niska jakość, 
w okresie przedadolescencyjnym i adolescencyjnym; 

-  promocja zachowań destrukcyjnych i niewłaściwa polityka informacyjna wobec narkoty-
ków oraz innych substancji odurzających; 

-  indywidualne kompetencje i predyspozycje dziecka: niskie oczekiwanie sukcesu, niska sa-
moocena i silna orientacja na rówieśników; 

-  sytuacja szkolna – nadmierne wymagania, niskie wyniki w nauce, naznaczanie (stygmaty-
zowanie), brak wsparcia, odstawanie od grupy szkolnej.

Wiodące czynniki ochronne: 
-  czynniki indywidualne – umiejętność integracji z grupą, zdolności adaptacyjne, odporność 

na stres, wysoka samoocena + zdolność do realnej oceny; 
-  czynniki rówieśnicze – pozytywna grupa rówieśnicza, aktywność sportowa i społeczna, 

zrównoważone relacje w grupie; 
-  czynniki społeczne – społeczne i prawne podejście do dostępności do narkotyków i innych 

substancji odurzających, promocja i reklama tych substancji, zachowania idoli, stabilność 
struktury społecznej, brak w otoczeniu osób uzależnionych;

-  czynniki moralne – wychowanie w oparciu o podejście antropologiczno-aksjologiczne, au-
tentyczna religijność;

-  czynniki rodzinne – stabilność rodziny, stosowanie norm i granic, włączanie dzieci w życie 
rodzinne, dobre relacje miedzy rodzicami – wzory osobowe rodziców, zrównoważona kon-
trola;

-  czynniki szkolne – właściwe podejście rodziców do edukacji dziecka; sukcesy w nauce, 
właściwa ocena zdolności dziecka, skuteczna profi laktyka szkolna, autorytet nauczycieli.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: F. Adamski (red), Wychowanie w rodzinie, 
Petrus, Kraków 2010; T.E. Dielman, A.T. Butchart, J.T. Shope, Structural equation 
model tests of patterns of family interactions, peer alcohol use, and intrapersonal pre-
dictors of adolescent alcohol use and misuse, „Journal of Drug Education” 1993, no. 
23/3; M. Dziewiecki, Pedagogika integralna, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warsza-
wa 2010; E. Wysocka (red.), Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie, Wydawnictwo 
Akademickie Żaka, Warszawa 2012; P. Ellickson, R. Hays, Antecedents of drinking 
among young adolescents with different alcohol use histories, “Journal of Studies on 
Alcohol” 1991, no.52(5); E. Gordis, Youth Drinking: Risk Factors and Consequences. 
A Commentary, “Alcohol Alert”, July 1997 NIAAA, no. 37; W. Hansen, L. Rose, J. Dry-
foos, Casual factors interventions and policy considerations in school-based substance 
abuse prevention. Report submitted to Offi ce of Technologic Assessment United States 
Congress; Washington, D.C. 1993; J. Hawkins, R. Catalano, J. Miller, Risk and protec-
tive factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: 
Implications for substance abuse prevention, “Psychological Bulletin” 1992, no. 112/1; 
P. Jabłoński, M. Jędrzejko, Narkotyki paranarkotyki, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, 
Warszawa 2011; D.B. Kandel, K. Andrews, Processes of adolescent socialization by 
parents and peers, “International Journal of the Addiction” 1987; Młodość a nowe typy 
uzależnień, praca zbiorowa, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2010; K. Okulicz-
Kozaryn, K. Ostaszewski, Czynniki związane z piciem alkoholu przez młodzież w wieku 
13–14 lat, „Alkoholizm i Narkomania” 1999, nr 36(3).

***
Podsumowując rozważania dotyczące kluczowych czynników chronią-

cych przed ryzykiem oraz czynników je zwiększających, wskazać powin-
niśmy, że wiodące zagrożenia w XXI wieku stanowią uzależnienia. Gdzieś 
od 10–15 lat częstotliwość ich występowania w Polsce przewyższyła liczbę 
osób ze zdiagnozowaną nerwicą, która do tego czasu dominowała wśród 
zaburzeń. Dodajmy tez rosnącą liczbę uzależnień, która obok klasycznego 
już nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii powiększyła się nie tylko o licz-
ne uzależnienia od czynności (seksoholizm, pracoholizm, zakupoholizm, 
ćwiczenia fi zyczne, skrajne postacie dbałości o sylwetkę, cyberholizm) 
i substancji (nowe typy lekomanii, uzależnienie od dopalaczy, substancji 
wzmacniających), lecz także coraz bardziej przybiera formy politoksyko-
maniczne (uzależnienie od wielu substancji lub substancji i czynności).

Wobec tak rozwijających się zagrożeń oczekiwanie na wzmacnianie 
czynników ochronnych wydaje się być naturalne i oczekiwane. 

***

Każdego roku rośnie liczba ofi ar zachowań ryzykownych i problemo-
wych – w ostatnich latach w krajach Unii Europejskiej umierało rocznie ok. 
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8000 osób na skutek przedawkowania narkotyków, ponad 2000 to coroczne 
ofi ary zakażenia HIV/AIDS, kilkadziesiąt tysięcy ginie w wypadkach sa-
mochodowych, których sprawcami są pijani kierowcy, również kilkanaście 
tysięcy to ofi ary gwałtów na skutek podania „pigułek gwałtu” lub upicia, 
kilka tysięcy dzieci staje się ofi arami pedofi lów. Pędzący w oszalałym tem-
pie świat, „napędzany” zaburzonymi osobowościami kreatorów bezgranicz-
nej wolności, dominacji rynków i hedonistycznego modelu życia, poszerza 
pola płynnej nowoczesności, które są idealnym polem dla wszelkiego ro-
dzaju zaburzeń i uzależnień. Te ostatnie są – jak wspomnieliśmy na wstępie 
– najczęstszym źródłem zaburzeń psychicznych. Co będzie dalej, czy jest 
granica, przy której usłyszymy zbiorowe: dalej tak nie można?

Grafi ka 22. Uwarunkowania wzmacniania czynników ryzyka i ochronnych

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury tematu oraz badań własnych. 
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KLUCZOWE WNIOSKI 

 Mariusz Jędrzejko

Przedstawione powyżej uwagi nie zamykają pedagogicznych, psycho-
logicznych i socjologicznych rozważań nad zachowaniami problemowymi 
i uzależnieniami młodego pokolenia. Jak się wydaje, ich skala oraz zło-
żoność będą rosły, bo zwiększeniu ulegną czynniki zaburzające funkcjo-
nowanie młodego człowieka. Pojawia się zatem pytanie: skoro wiemy, co 
zaburza, dlaczego nie potrafi my opanować problemu? Odpowiedź na tak 
oczywiste pytanie jest jednak trudna.

Jak zauważa Jan Papież, w sposób gwałtowny zmieniają się warunki 
socjalizacyjne człowieka83, a niektóre determinanty jego społecznego oraz 
ekonomicznego funkcjonowania generują problemy, z którymi po prostu 
sobie nie radzi. Epoka współczesna – określana tak dobitnie przez Zyg-
munta Baumana jako ponowoczesność i płynna rzeczywistość – zmieniała 
pojęcie oraz wymiary stabilności. To, co dla pokolenia autorów tej pracy 
było oczywiste: marihuana to narkotyk; homoseksualizm to zachowanie 
nienormatywne; alkohol nie jest ani synonimem, ani gwarantem dobrej za-
bawy; aktywność seksualna wymaga odpowiedzialności moralnej; wolność 
to przestrzeń z wyraźnymi granicami, zostało zdecydowanie zredefi niowa-
ne. Jakie będą tego skutki? 

Problem ten można rozpatrywać w wielu perspektywach, także tej od-
noszącej się do zdolności kolejnych pokoleń do zachowania ciągłości kul-
turowej, zwłaszcza kształtowania potencjałów (instytucji, umiejętności, 
potrzeb, nawyków) transponowania w przyszłość tego, co w kulturze ła-
cińskiej najcenniejsze. Czy uzależnione osobowości współczesnych czasów 
będą takiej transformacji międzypokoleniowej potrzebowały, czy ich świat 
zawężonych pragnień i potrzeb będzie zdolny do wypełnienia roli ogniwa 
międzypokoleniowych więzi? Jeśli socjalizację – za wybitnym znawcą tej 

83  Zob. J. Papież, Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych na wsi, Ofi cyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
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problematyki H. Fendem – będziemy traktowali jako proces cząstkowy en-
kulturacji rozumianej jako uczenie się całości kultury84, to konieczne jest 
stwierdzenie, że procesy socjalizacyjne tysięcy młodych Polaków, ale nie 
tylko, bo i Europejczyków, przebiegają w obszarach dramatycznie zwięk-
szonego ryzyka związanego z kontaktem z substancjami psychoaktywnymi, 
zachowaniami agresywnymi, ofertami niebezpiecznych zachowań seksu-
alnych, picia alkoholu, korzystania z substancji wzmacniająco-pobudza-
jących, „przeorganizowanej” doby z wyraźnie skróconym dniem, silnego 
pobudzenia oddziaływaniem nowych multimediów elektronicznych. Nie 
powinniśmy się dziwić, że w tak zawężonej kulturze „szansa” na uczestni-
czenie w zachowaniach problemowych jest nieporównywalnie większa.

Jak się wydaje, młodzi ludzie podejmują zachowania ryzykowne prowa-
dzące m.in. do uzależnień na skutek pięciu kluczowych czynników:

• nastąpiło masowe wręcz zaniedbanie wychowawcze pokolenia nasto-
latków (zwłaszcza na końcówce szkoły podstawowej i w okresie gim-
nazjalnym), które coraz częściej samowychowuje się i samoedukuje. 
Pomimo ogromnej liczby informacji, jakie są w posiadaniu młodych 
ludzi, nie zostały one uformowane w wiedzę rozumową służącą ich 
holistycznemu rozwojowi;

• jesteśmy świadkami i uczestnikami procesu rugowania wychowania 
moralnego oraz kształtowania charakterów młodych ludzi w oparciu 
o treści antropologiczno-aksjologiczne. Zastępowane są one miękkim 
wychowaniem lansowanym przez środowiska postmodernistyczne 
i liberalne;

• nieskutecznego i błędnego organizacyjnie modelu oświatowego, 
w ramach którego interesujący projekt gimnazjum przybrał kształt 
nieodpowiadający specyfi cznym cechom rozwojowym okresu adole-
scencji;

• chciwość rynków wygenerowała głębokie popędy rozwijające de-
strukcyjne modele konsumeryzmu i materializacji życia człowieka;

• dzieci stają się ofi arami wulgarnej, prymitywnej, agresywnej i płyt-
kiej popkultury.

Czy tak zdefi niowany problem można wyhamować, a następnie powstrzy-
mać? Tak. Wymaga to przemodelowania pracy wychowawczej w szkołach, 
zwiększenia ich współpracy z rodzicami oraz prowadzenia systemowej pro-
fi laktyki. Wymaga to także większego zainteresowania ze strony instytucji 
państwa oraz wsparcia dla oświaty samorządowej. 

84  Zob. H. Fend, Geselltschaftliche Bedinungern Schulischer Sozialisation. Sozologie der 
Schule, Beltz, Weinheim–Basel 1977.
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Mamy nadzieję, że prezentowana praca zwiększa wiedzę Czytelnika 
w obszarze przygotowania się i planowania takiej działalności, po to – pa-
rafrazując słowa Benedykta XVI – aby dobro było głośniejsze od zła. 
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KEY FINDINGS
     

Mariusz Jędrzejko

Even though the observations in the book are made by educators, 
psychologists and sociologists, we still have no answers or solutions for 
the problematic behavior and addictions among adolescents. It seems that 
the issue is becoming more complex and numerous, the problems affecting 
young people’s lives are growing in number as are the factors facilitating 
the problem behaviour in young people. So the question rises: why we are 
not able to control the problem if we know what it is caused by? The answer 
unfortunately is not so simple.     

Polish educator from University of Gdansk – Jan Papież – remarks on 
the situation: The ‘social condition’ of human’s are drastically changing and 
some of the pre-determinants of its social and economical conditionining 
are creating problems. The modern era, often called by sociologist Zygmunt 
Bauman as post-modernism or ‘fl uent reality’ has changed its concept and 
stability over time. What for the authors of this book used to be obvious 
statements: marijuana is a drug; homosexuality is a risk behaviour; alcohol 
doesn’t guarantee good fun; sexual activity needs one’s knowledge about 
human sexuality and one’s moral responsibility; freedom is an independence 
but knows its limits. The original meanings of these statements have been 
redefi ned over the last two decades. So what effects can it bring?  

The discussed problems can be observed from different perspectives. 
One of which is connected to the ability to maintain the cultural background 
of the person, to recognise a latin cultural heritage, to create potentials for 
future cultural development including elements such as skills, needs, habits 
and institutions and to follow it by generations. Are dependant personalities 
of modern times going to need to know their background derived from 
greek philosophy, roman law, christian ethics? Will their world of limited 
wishes and needs be able to tie the links of past and future? An eminent 
sociologist H. Fend treats the socialisation process as part of a bigger 
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process of enculturation, meaning here the adoption of behavior patterns 
of the surrounding culture. Following his point of view, we observe that 
the socialisation process of thousands of young Poles and Europeans are 
in most cases accompanied by increased risk behaviors like psychoactive 
substance use, aggressive behaviour, risky sexual activities, alcohol abuse, 
use of stimulants, changed sleep habits including short night sleep, and 
a strong infl uence of digital media. Therefore it should not be surprising that 
in this kind of diffi cult social environment young people have a great chance 
to be involved in problem behaviour’s.         
It seems that there are few key reasons for why young people take a risk of 
behavior which would often lead to addiction. The reasons may be:

• The present generation of young people is “abandoned” by their 
parents, so that they have to learn and grow up all by themselves. An 
unlimited access to all kind of information and data, however it’s not 
put in order or arranged properly so that it can be used as a reliable 
source of information for a certain age of viewer; 

• Everyone now is a participant and observer of the process of soft 
upbringing, promoted by liberal groups. While avoiding tough 
parenting,  upbringing with respect for ethics, authorities and shaping 
the personalities of young people axiologically; 

• Badly  organised post-primary education system, the lack of 
knowledge and mediums to work with adolescents; 

• Modern market rules, which promote and develop materialistic 
attitudes, unlimited consumption and strong instincts towards it;

• Children has become victims of vulgar, primitive and aggressive pop 
culture.

Can we do something about this problem? Can we stop it or at least 
slow it down? We think it is possible. The necessary step in this direction is 
a defi nite return to a “moral” upbringing. We also need to set new patterns 
of upbringing at schools, increasing co-operation with parents and taking 
regular preventive actions. More importantly, all these need to be recognised 
by the Polish government and properly supported both fi nancially and 
politicially.

We hope that this book will be helpful for those who want to learn about 
the problem or those who hope to plan action around it. Because, as Pope 
Benedict XVI once said, the ‘good choirs shall sound louder than the evil 
ones.’
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