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Streszczenie

Tematyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych była podejmowa-
na w licznych publikacjach. Niejednokrotnie autorzy zastanawiali się nad jego 
antropologią i sposobami pomocy osobom w nałogu. Można powiedzieć, że 
różnego rodzaju uzależnienia są jednym z głównych problemów człowieka 
XX i XXI wieku (Sęk, 2005). Psychologowie starają się zrozumieć, co wpływa 
na skuteczność leczenia uzależnień. Autorka artykułu przebadała 119 więź-
niów w polskich więzieniach w celu ustalenia korelatów występujących mię-
dzy poczuciem kontroli a uczestnictwem w więziennej terapii uzależnień. 
Na bazie analiz wyodrębnione zostały następujące wymiary poczucia kon-
troli: poczucie przypadkowości zdarzeń, poczucie niemocy, poczucie braku 
sprawczości. W wyniku przeprowadzonych analiz okazało się, że nie można 
w sposób istotny statystycznie stwierdzić różnic w wymiarze poczucia kon-
troli w grupie uczestniczącej w terapii i wśród więźniów nieuczestniczących 
w terapii. Natomiast udało się ujawnić korelaty, które współwystępują z po-
czuciem kontroli, a które mogą stanowić wskazówki w oddziaływaniach tera-
peutycznych. W artykule poruszone zostało zagadnienie wymiaru poczucia 
kontroli jako czynnika leczącego, który w istotny sposób przyczynia się do 
powodzenia terapii.
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THE LOCUS OF CONTROL IN PRISONERS 
PARTICIPATING IN ADDICTION THERAPY

Abstract

 Th e term addiction has been discussed in several scientifi c publications, 
the authors have been looking for clarifi cation of its anthropology. Psycho-
logists have been trying to understand what infl uences the eff ectiveness of 
addiction treatment. Th e article shows the locus of control as a healing factor, 
which contributes signifi cantly to the success of therapy. Th e author exami-
ned 119 inmates in Polish prisons, in order to determine the correlations 
between locus of control and participation in addiction therapy in prison. 
Based on the analyses, the following locus of control dimensions were identi-
fi ed:  sense of randomness, sense of powerlessness, perceived lack of agency. 
Th ree groups were investigated to see if there were diff erences between them 
in terms of the locus of control. Th e research was intended to check whether 
the fact of being addicted and participating in the therapy had infl uence on 
the sense of eff ectiveness and whether prison sentence was suffi  cient to aff ect 
the formation of a specifi c locus of control. Th e results of the study  sho-
wed that this diff erence did not occur on a statistically signifi cant level, while 
other correlatives could be found in the three groups-which combine with 
the locus of control and its diff erent dimensions. Identifying these correlati-
ves may signifi cantly help to understand the functioning of various therapeu-
tic groups, and may also provide guidelines for therapy. 

Keywords:  addiction therapy, locus of control, addiction treatment, sense of ran-
domness, sense of powerlessness, perceived lack of agency.
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Wprowadzenie

Koncepcja wewnętrznego i zewnętrznego poczucia kontroli wywodzi się z teo-
rii społecznego uczenia się, która została opracowana przez A. Bandurę i współ-
pracowników. Decyzja o podjęciu jakiegoś działania jest w dużej mierze uzależ-
niona od posiadania przekonania na temat własnych możliwości (Schwarzer, 
1997). „Poczucie własnej skuteczności jest przekonaniem o posiadaniu możliwo-
ści osiągnięcia celu, jeśli włoży się weń odpowiedni wysiłek i będzie się wytrwa-
łym” (Wosińska, 2004, s. 84). Oczekiwanie własnej skuteczności obejmuje zacho-
wania jednostki, w których jest ona przekonana, że jej działanie przyniesie skutek 
(Sęk, 1991). W obszar tego pojęcia wchodzi świadomość własnych kompetencji, 
jak również przekonanie, że to właśnie własne zdolności i umiejętności są przyczy-
ną danego zachowania a nie inne czynniki zewnętrzne (Domańska-Najder, 1984). 
Pojęcie to pochodzi z teorii społecznego uczenia się Juliana Rottera, według której 
działanie wydaje się subiektywnie korzystne, jeżeli prowadzi do pożądanych celów, 
które stanowią wzmocnienie dla danej osoby (Sęk, 1991). Istnieją również pewne 
źródła informacji, które stanowią wiedzę dla jednostki na temat jej skuteczności. 
Należą do nich (Bandura, 1997):

1)  Wcześniejsze osiągnięcia, które jednostka uzyskała na skutek podejmowa-
nych działań. Tego rodzaju doświadczenia są bardzo istotnym elementem, 
który wpływa na rodzaj podejmowanych wyzwań, gdyż wcześniejsze sukce-
sy przyczyniają się do wzmocnienia zachowania, natomiast niepowodzenia 
lub brak zamierzonego rezultatu osłabiają motywację do działania (Glisz-
czyńska, 1983).

2) Pewien rodzaj „doświadczeń pomocnych”.
3)  Informacje zwrotne uzyskane z zewnątrz, od innych ludzi na temat sposo-

bów realizacji i osiągania wartościowych celów.
4)  Stany zarówno fi zjologiczne, jak i emocjonalne, które pojawiają się podczas 

działań celowościowych.

Poczucie własnej skuteczności związane jest z tym, czy osoba osiąga pożąda-
ne cele czy też nie. Odnoszenie sukcesów sprzyja wzrostowi tego poczucia, gdyż 
osoba upewnia się we własnej zaradczości, natomiast powtarzające się niepowo-
dzenia prowadzą do zmniejszenia poczucia własnej skuteczności (Sędek, 1983). 
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Kiedy oczekiwanie własnej skuteczności jest znikome, osoba rozpoczyna apatycz-
ny tryb życia, przyjmuje postawę rezygnacji, nieufności do otaczającego świata 
(Łukaszewski, 1984).

Osoby zewnątrzsterowne są osobami biernymi, podporządkowanymi, niezde-
cydowanymi do podjęcia działalności na swój sposób, z chęcią wykonują czynności 
zadane przez innych ludzi, rezygnują z odpowiedzialności przypisując ją innym. 
Osoby te nie są w stanie samodzielnie podjąć decyzji i wykonać danej czynność. 
„Jest to zazwyczaj człowiek bierny społecznie i mierny pod względem osiągnięć 
intelektualnych, ale za to posłuszny, lojalny i wierny wobec tych, którzy sterują 
nim z zewnątrz” (Sęk, 1991, s. 85). W funkcjonowaniu takiej osoby nie znajdziemy 
twórczości czy oryginalności, gdyż funkcjonuje ona na bazie utartych bezpiecz-
nych schematów, które pozwalają jej uchronić się przed odpowiedzialnością. Oso-
by takie z chęcią sterują osobami im podległymi, charakteryzują się dużym umi-
łowaniem władzy i porządku, łatwo generują uprzedzenia zasłyszane od innych 
osób, nie mają własnego zdania, a więc bezgranicznie wierzą w to, co mówią im 
inni (Aronson, 2005). Osoby te postrzegają świat jednostronnie, analizują jedynie 
jeden z wielu wycinków rzeczywistości, gdyż stanowi to dla nich ułatwienie po-
znawcze, świat spostrzegają w kategoriach „białe-czarne” (Kozielecki, 2000).

Natomiast osoba wewnątrzsterowna jest aktywna, zdolna do podejmowania 
aktywności oraz ponoszenia za nią odpowiedzialności (Łukaszewski, 1984; Szy-
manowski, 1989). Jednak skrajna forma wewnątrzsterowności może prowadzić do 
zaburzeń, osoba boi się podporządkowania, zaszufl adkowania w pewne utarte ka-
nony. Lęk ten może prowadzić do zakłóceń w strukturach osobowości, jak również 
zakłócać funkcjonowanie społeczne osoby.

Julian Rotter wyróżnił w związku z koncepcją wewnątrz- i zewnątrzsterowno-
ści pojęcie umiejscowienia kontroli, które stanowi jeden z wymiarów osobowości 
(Sęk, 1991). „Poczucie umiejscowienia kontroli oznacza stopień, w jakim ludzie 
spostrzegają wyniki swoich działań jako zdeterminowane przez nich samych lub 
przeciwnie – jako zdeterminowane przez przypadek albo okoliczności zewnętrz-
ne” (Wosińska, 2004, s. 83). Wewnętrzne poczucie kontroli należy rozumieć w ka-
tegoriach własnego działania, własnej skuteczności, możliwości sterowania rzeczy-
wistością, która zależy od działalności podmiotu. Natomiast zewnętrzne poczucie 
kontroli łączy się z postrzeganiem świata, rzeczywistości jako splot szczęśliwych 
wydarzeń lub innych czynników zewnętrznych niebędących powiązanymi z dzia-
łalnością podmiotu (Rakowska, 2005). 

Istnieją pewne czynniki, które predestynują ukształtowanie u osoby jednego 
z biegunów poczucia kontroli. Kształtuje się ono dość wcześnie w rozwoju dziecka 
i powiązane jest z rozwojem poznawczym, jak również ze wzrostem społeczno-
emocjonalnym (Szymanowski, 1989, Szmigielska, 1998). „Poczuciu zewnętrznej 
kontroli sprzyja między innymi: wychowanie autokratyczne, rygoryzm, zmien-
ność wymagań, sprzeczności w metodach wychowawczych stosowanych przez 
rodziców” (Sęk, 1991, s. 86). Natomiast wewnętrzne poczucie kontroli kształtuje 
się na bazie wychowania demokratycznego, umożliwianiu dziecku podejmowania 
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decyzji, dokonywania wyboru. Zewnętrzne poczucie kontroli wiąże się z konfor-
mizmem, z chęcią uniknięcia zagrożenia, często jest połączone z niską samooceną, 
brakiem wiary we własne możliwości. 

Przekonanie o własnej zewnątrzsterowności występuje u więźniów, co moż-
na wytłumaczyć tym, iż osoby te poddane są przez dłuższy czas w zakładzie kar-
nym pewnym nakazom, a więc zmuszone do respektowania systemu kontroli (Sęk, 
1991). Z kolei osoby o wewnętrznym poczuciu kontroli są zdecydowane, bardziej 
pewne siebie, są w stanie odroczyć wzmocnienia w imię wyższych racji. „Interna-
liści” są pilnymi uczniami, gdyż pokładają nadzieję w to, że ich edukacja przyczyni 
się w przyszłości do wysokiego standardu społeczno-ekonomicznego (Wosińska, 
2004). Jednak osoba posiadająca skrajne poczucie wewnętrznej kontroli jest zdol-
na w sytuacji niepowodzenia nadmiernie się oskarżać, natomiast w sytuacji odno-
szenia sukcesów może przedstawiać się w nazbyt pozytywny sposób. Osoby z we-
wnętrznym poczuciem kontroli nie lubią sytuacji, w których kontrola pozostaje 
poza ich zasięgiem, dlatego też walczą o jej przywrócenie często za pomocą zacho-
wań agresywnych, gdyż to pozwala potwierdzić ich kontrolę (Sęk, 1991). Zgodnie 
z analizami empirycznymi, osoby z wewnętrznym poczuciem kontroli przejawiają 
większe zaangażowanie w działanie ukierunkowane na cel, reprezentują bardziej 
konstruktywne rozwiązania w sytuacjach trudnych, mają większe poczucie zado-
wolenia z siebie, jak również mniejsze poczucie lęku (Skinner, 1996). Więźniowie 
uczestniczący w grupach podkulturowych, których dominującą cechą jest prze-
moc, mają większe poczucie wewnętrznej kontroli niż ci więźniowie, którzy do 
podkultury nie należną (Drwal, 1980).

Wśród więźniów dominuje poczucie bezradności na skutek utraty kontroli, 
gdyż nie mogą oni decydować o sobie. „Wyuczona bezradność oznacza utratę wia-
ry w możliwość osiągnięcia celu, co wyraża się w rezygnacji i poddaniu się, gdy 
po wielu próbach wpłynięcia na negatywną sytuację jednostka nie jest w stanie 
dokonać pożądanej zmiany” (Wosińska, 2004, s. 86). Osoba trafi ająca na więzien-
ną terapię uzależnień jest kierowana głównie naciskami zewnętrznymi oraz nega-
tywnymi opiniami społecznymi. Towarzyszy temu obawa bycia uzależnionym od 
alkoholu, jak również nadzieja, że uczestnictwo w terapii zapewni lepsze warunki 
bytowe w zakładzie karnym oraz umożliwi wcześniejsze wyjście na wolność. Osoba 
w pierwszym etapie jest zależna, próbuje przerzucić odpowiedzialność za rozwój 
terapii na terapeutę (Grab, 2000). Występuje u niej postawa roszczeniowa, osoba 
uważa, że wszystko jej się należy i że to ona jest osobą poszkodowaną, a więc wszy-
scy wokół niej powinni się starać, aby polepszyć jej sytuacje. Stopniowo, w miarę 
nabywania kompetencji, poprawy sytuacji psychicznej, osoba uwewnętrznia nor-
my prezentowane w terapii. Uzależniony rozpoczyna budowę adekwatnego obrazu 
siebie, gdyż zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń, słabych stron. W momencie, 
kiedy osoba przyznaje się do uzależnienia i do faktu, że jest alkoholikiem, narko-
manem, przyjmuje odpowiedzialność za własne działanie i wzrasta jej poczucie 
autonomii (Grab, 2000). W miarę rozwoju terapii zmienia się sposób funkcjono-
wania osoby, od biernego zależnego do pełni odpowiedzialnego, zdecydowanego 
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na poprawę swojego stanu. Nabywanie zdolności do samokontroli kształtuje się 
wraz z rozwojem umiejętności interpersonalnych. Poczucie kontroli zaliczane jest 
do osobowościowych uwarunkowań skuteczności terapii; jest jednym z zasobów 
leczących, jest czynnikiem chroniącym zasoby motywacyjne wykorzystywane 
w działaniach intencjonalnych (Niewiadomska, 2007).

Problem i hipotezy badawcze

Analizę zagadnienia poczucia kontroli u osób odbywających więzienną te-
rapię uzależnień rozpoczęto od próby odpowiedzenia na następujące pytanie: 
Jaka jest specyfi ka poczucia kontroli u więźniów odbywających karę w systemie 
terapeutycznym?

W ramach tego pytania badawczego postawiono następujące hipotezy:
Hipoteza 1: Więźniowie uzależnieni od substancji psychoaktywnych charaktery-

zują się istotnie wyższym zewnętrznym poczuciem kontroli.
Hipoteza 2: Poczucie przypadkowości zdarzeń jest wyższe u osób uczestniczących 

w więziennej terapii uzależnień.
Hipoteza 3: U skazanych uzależnionych zaznacza się większe poczucie niemocy.
Hipoteza 4: Uczestników więziennej terapii uzależnień cechuje doświadczanie 

braku własnej sprawczości.

Metoda

Pomiar zmiennych
Aby możliwe było zweryfi kowanie postawionych hipotez i udzielenie odpowie-

dzi na pytanie badawcze, wykorzystano 3 metody typu papier-ołówek. Wykorzy-
stano metody:

- Kwestionariusz Przystosowania Osobistego (KPO-3), 
- Kwestionariusz Przystosowania Osobistego (KPO-4), 
- Skala I-E Juliana B. Rottera.

Każda grupa badanych przebadana została dwoma metodami; zmienną, która de-
cydowała, o tym, jaka metoda została użyta było uczestnictwo w więziennej terapii 
uzależnień i jej rodzaj bądź jego brak. 

Kwestionariusz Przystosowania Osobistego (KPO-3), którego autorami są: 
Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski, Andrzej Majcherczyk, koncentruje 
się na wielu aspektach funkcjonowania osób, które odbywają terapię uzależnień 
w zakładzie karnym. W kwestionariuszu tym zostało wyodrębnionych 9 części, 
które koncentrują się na:
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1)  statusie społecznym, jaki osoby posiadały przed odbywaniem kary pozba-
wienia wolności; 

2)  „używaniu substancji psychoaktywnych przed pobytem w zakładzie kar-
nym”. Sekcja ta zawiera pytania o częstotliwość używania takich substancji 
jak alkohol, narkotyki itp. Oceny tej badani dokonywali na 5-stopniowej ska-
li: 1 –  nigdy, 2 –  rzadko (kilka razy w roku), 3 –  czasem (przynajmniej raz 
w miesiącu), 4 –  często (przynajmniej raz w tygodniu), 5 –  bardzo często 
(prawie codziennie). Znajdują się tu również pytania o występowanie absty-
nencji w czasie trwania uzależnienia, o jej przebieg i motywację, która spra-
wiła, że osoba zdecydowała się ją podjąć;

3) stanie zdrowia przed odbyciem kary w zakładzie karnym; 
4)  problemach, które pojawiły się przed odbywaniem kary pozbawienia wol-

ności. Pytania dotyczą zarówno problemów egzystencjalnych, psychicznych, 
jak i bytowych;

5)  sukcesach, które skazanym udało się uzyskać – osobistych, rodzinnych, za-
wodowych itd.

6)  uzyskanym wsparciu i pomocy. Osoby były proszone o określenie otrzyma-
nej pomocy ze strony wyszczególnionych instytucji i osób;

7)  formach leczenia, które zostały podjęte przez badanych przed odbyciem 
kary. Wyszczególnione zostały formy leczenia począwszy od przyjmowania 
leków typu Disulfi ram, poprzez hospitalizację, aż po leczenie ambulatoryjne 
w placówkach odwykowych;

8)  dokonaniu oceny terapii w zakładzie karnym. Sekcja ta zawiera pytanie 
otwarte: „jak pacjent ocenia swój pobyt w oddziale”, na które odpowiedzią 
jest jedno stwierdzenie z pięciostopniowej skali. 

9)  uczestnictwie we wspólnocie AA i funkcjach, jakie osoba tam pełniła.

Podobnie skonstruowany został Kwestionariusz Przystosowania Osobistego 
(KPO-4), służący do badania osób, które nie były uczestnikami więziennej terapii 
uzależnień. W związku z jego przeznaczeniem, metoda ta została skrócona o czę-
ści VII, VIII, IX.

Zarówno osobom uczestniczącym, jak i tym, którzy nie uczestniczyli w terapii 
podano Skalę I-E Juliana B. Rottera, opracowaną przez Ł. Drwala. Wymiar „locus 
of control” można uznać za względnie trwały, przy czym kształtuje się on wraz 
ze zdobywanymi doświadczeniami życiowymi człowieka. Pracując nad teoretycz-
ną koncepcją wymiaru, Rotter skonstruował skalę służącą jego pomiarowi.

 W celu poszerzenia materiału do analizy problemu badawczego za pomocą 
analizy statystycznej wyodrębnione zostały 3 czynniki:

1.  Poczucie przypadkowości zdarzeń – informujące nas o postrzeganiu przez 
osobę swojej sytuacji. Wskaźnik ten informuje, czy osoba czuje się odpowie-
dzialna za podejmowane decyzje i działania.

2.  Poczucie niemocy – czynnik wskazuje, czy osoba ma poczucie, że jest w sta-
nie coś zrobić, coś osiągnąć; czy czuje się bezsilna wobec otaczającej ją 
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rzeczywistości i czy podejmuje jakieś konkretne działania, które miałyby po-
móc jej w bezradności.

3.  Brak własnej sprawczości – czynnik informujący o poczuciu, czy dana oso-
ba jest zdolna do podjęcia aktywności, która prowadzi do sukcesu bądź po-
wodzenia. W sytuacji, gdy osoba pozbawiona jest przekonania na temat 
własnej sprawczości, rezygnuje ona z wielu działań, na skutek własnych 
doświadczeń.

Okazało się, że poczucie kontroli wiąże się z innymi cechami osobowości. Na 
przykład osoby mające wewnętrzne poczucie kontroli są bardziej od porne na stres, 
sprawne i efektywne oraz dojrzal sze emocjonalnie i społecznie, a także charakte-
ryzują się wyższą samooceną oraz wyższym stopniem samoakceptacji oraz samo-
dzielności (Drwal, 1978).

Charakterystyka osób badanych
W badaniu wzięło udział 119 osadzonych; zostali oni podzieleni na trzy grupy 

badanych. W skład pierwszej grupy weszło 40 mężczyzn, którzy odbywają karę 
pozbawienia wolności w systemie terapii alkoholowej. Drugą grupę stanowiło 30 
mężczyzn, którzy odbywają terapię narkotykową, natomiast w skład trzeciej gru-
py weszło 49 mężczyzn, którzy nie odbywają terapii i wobec których nie zostało 
zdiagnozowane uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Najmniej liczną grupę sta-
nowili mężczyźni powyżej 60. roku życia (0,84%), co wskazuje na niski odsetek 
osób skazanych w tym wieku w populacji. Między grupami można zaobserwować 
pewnego rodzaju podobieństwo – najliczniejsza była grupa osób w wieku 26-45 
lat (55% – grupa alkoholowa, 83% – narkotykowa, 70% – bez terapii), co może 
wskazywać, iż istnieje duży stopień ryzyka odbywania kary pozbawienia wolności 
w tym przedziale wiekowym, jak również dane te mogą wskazywać, na kryzys, 
który pojawia się „w środku życia”. 

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby będące kawalerami (62%), co może 
świadczyć, iż osoby odbywające karę pozbawienia wolności napotykają i borykają 
się z trudnościami w ustabilizowaniu życia osobistego. Biorąc pod uwagę wiek ba-
danych, można przypuszczać, że są to osoby gotowe do rozpoczęcia życia w rodzi-
nie. Jedynie wśród osób uczestniczących w terapii alkoholowej przeważały osoby 
żonate (48%). Znaczący wydaje się procent rozwodów wśród osób uczestniczą-
cych w tej terapii, co może świadczyć o dużym negatywnym znaczeniu alkoholu 
dla powodzenia małżeństwa (16%). 

Duży odsetek osób badanych zamieszkiwał w dużym mieście (35%), co może 
wskazywać na negatywny wpływ dużych aglomeracji miejskich. W dużych mia-
stach istnieje zwiększona dostępność do środków psychoaktywnych, jak również 
obserwuje się większe nasilenie grup przestępczych. Wiele osób badanych zamiesz-
kiwało średnie miasta (28%), co może wskazywać, iż zamieszkiwanie w mieście 
niesie ze sobą większe ryzyko popełnienia przestępstwa. Wśród osób biorących 
udział w terapii alkoholowej znaczna część osób deklarowała wieś jako miejsce 
zamieszkania (38%), co może wskazywać, że w środowisku wiejskim spożywanie 
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alkoholu jest dość powszechne. Biorąc pod uwagę wykształcenie osób badanych, 
można stwierdzić, iż dominuje wykształcenie podstawowe i zawodowe  (87%).

Bardzo duży procent badanych osób było bezrobotnych przed odbywaniem 
kary (57%); najchętniej podejmowaną formą zarobkowania było podjęcie pracy 
dorywczej (26%). Można to uzasadnić faktem, iż częste konfl ikty z prawem, pro-
blemy narkotykowe, niski poziom wykształcenia nie sprzyjają znalezieniu pracy.  

Analiza wyników 

Zgodnie z pierwszą hipotezą, więźniowie uzależnieni od substancji psychoak-
tywnych charakteryzują się istotnie wyższym zewnętrznym poczuciem kontroli. 
Okazuje się, że istnieje związek pomiędzy zewnętrznym poczuciem kontroli a uza-
leżnieniem od substancji psychoaktywnych. Porównując jednak trzy grupy bada-
nych z uwagi na zmienną jaką jest poczucie kontroli, różnica występująca między 
poszczególnymi grupami nie jest istotna statystycznie (tabela 1). 

Osoby należące do trzech grup charakteryzują się zewnętrznym poczuciem 
kontroli, dlatego też różnica między grupami w tym wymiarze nie jest istotna. Nie 
ma znaczenia, czy osoba jest uzależniona, czy też nie, gdyż sama sytuacja „przy-
łapania na gorącym uczynku” powoduje, że osoba większe znaczenie przypisuje 
czynnikom środowiskowym niż własnym umiejętnościom. Jej poczucie własnej 
sprawczości obniża się, gdyż osadzenie osoby w zakładzie karnym nie należało do 
jej zamysłu, a wręcz miało prowadzić do uniknięcia kary. 

Można natomiast stwierdzić pewne korelaty przystosowania osobistego, wyod-
rębnione w metodzie KPO-3 i KPO-4, współwystępujące z zewnętrznym poczu-
ciem kontroli. Okazało się, że istnieje dodatnia korelacja na poziomie istotności 
0,05 między poczuciem kontroli a symptomami psychicznymi towarzyszącymi 
osobom odbywającym karę pozbawienia wolności. Należy do nich poczucie braku 
własnej wartości (rho=0,20). Istnieje również dodatnia korelacja na poziomie istot-
ności 0,01; z zewnętrznym poczuciem kontroli współwystępują: poczucie bycia 

Tabela 1. Porównanie trzech grup z uwagi na zmienne: poczucie kontroli, poczucie przypadkowości zda-
rzeń, poczucie niemocy, poczucie braku własnej sprawczości

Skala

Terapia alkoholowa 

(max 18)

Terapia narkoty-

kowa (max 16)

Bez terapii

(max 16)

F pM SD M SD M SD

Poczucie kontroli – wynik 
ogólny

10,90 3,42 9,47 3,69 10,08 3,14 1,595 0,207

poczucie przypadkowości 
zdarzeń

1,58 1,20 0,93 1,11 1,20 1,06 2,917 0,058 

poczucie niemocy 2,50 1,20 2,30 1,21 2,18 1,09 0,827 0,440

poczucie braku własnej 
sprawczości

1,60 0,93 1,47 0,90 1,41 0,67 0,608 0,546
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obserwowanym (rho=0,31), przekonanie, że ludzie o mnie mówią (rho=0,25), po-
czucie bycia śledzonym (rho=0,31), okresy panicznego strachu (rho=0,24). Ozna-
cza to, że wraz z zewnętrznym poczuciem kontroli występują powyższe objawy. 
Występowanie tych symptomów wiąże się z tym, że osoba nie ma poczucia, że coś 
może zależeć od niej, gdyż to inni ludzie i czynniki zewnętrzne kształtują życie jed-
nostek. Więźniowie zdają sobie sprawę z sytuacji bycia obserwowanym, sytuacji, 
w której znajdują się pod nadzorem strażników, pracowników aresztu. Wydaje się 
to normalnym zjawiskiem, gdyż kara pozbawienia wolności odbywa się w warun-
kach izolacyjnych od świata zewnętrznego, osoby pozostają w ścisłym kontakcie 
z pracownikami służb więziennych, jak i innych osadzonych, pod których „kon-
trolą” znajdują się przez cały czas.

Wśród osób uczestniczących w terapii narkotykowej możemy zaobserwować 
istotne statystycznie korelacje na poziomie 0,01 pomiędzy zewnętrznym poczu-
ciem kontroli a poczuciem bycia śledzonym (rho=0,48) oraz na poziomie 0,05 
między poczuciem bycia obserwowanym (rho=0,37), a przekonaniem, że ludzie 
mówią na mój temat (rho=0,46). Okazuje się, iż im wyższe nasilenie powyższych 
objawów, tym większe nasilenie zewnętrznego poczucia kontroli u więźniów. 

Wśród osób, które nie czują się pewnie w zakładzie karnym, i które mają poczu-
cie bycia ograniczonymi, kształtuje się i wzmacnia poczucie, że nie mogą zmienić 
swojej sytuacji. Wpływa to na ich motywacje do działania, które nie jest podejmo-
wane w obawie przed niepowodzeniem, ocenieniem i ośmieszeniem w oczach in-
nych więźniów. Taki styl reagowania kształtował się u tych osób z pewnością przed 
pobytem w zakładzie karnym, na skutek przyjmowania substancji psychoaktyw-
nych, które dawały iluzoryczne uczucie bycia „w centrum uwagi”. Osoby odurzają-
ce się mają przeświadczenie, że cały świat koncentruje się na nich i wszyscy ludzie 
są zainteresowani ich życiem.

Poczucie przypadkowości zdarzeń u osób uczestniczących w więziennej 
terapii uzależnień

W wyniku zastosowania jednoczynnikowej analizy wariancji zostały porówna-
ne ze sobą średnie uzyskane w wymiarze przypadkowości zdarzeń w trzech gru-
pach (tabela 1). Uzyskane wyniki wskazują, że istnieje tendencja, iż osoby z grupy 
alkoholowej uzyskują wyższy wynik w wymiarze poczucie przypadkowości zda-
rzeń niż osoby z grupy narkotykowej. Natomiast grupa bez terapii nie różni się 
istotnie statystycznie od grupy alkoholowej i narkotykowej. Możemy tu mówić 
o tendencji, która dotyczy osób uczestniczących w terapii alkoholowej i narkoty-
kowej. Można przypuszczać, iż osoby poddane terapii alkoholowej z powodu krót-
szej długości pobytu w zakładzie karnym odczuwają większe poczucie przypadko-
wości, gdyż nie nauczyły się funkcjonować w nowym środowisku. 

Obserwowalna jest dodatnia korelacja między poczuciem przypadkowości 
zdarzeń a objawami psychicznymi na poziomie istotności 0,05 z następującymi 
objawami: poczucie, że jest się obserwowanym i poczucie, że jest się śledzonym. 
Powyższe symptomy mogą się wiązać z ograniczeniem wolności psychicznej, jak 
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i fi zycznej. Objawy te mają charakter psychotyczny, a ich antropologii możemy 
doszukiwać się w sytuacji uwięzienia, jednak pełnią one pewnego rodzaju funkcję 
kompensacyjną. Osoby, które nastawione są na aktywność, na wpływ osób trze-
cich na ich los, szukają spełnienia tych potrzeb. Zainteresowanie innych powodu-
je, że osoby czują się w pewien sposób dostrzeżone, nawet jeżeli ma to wydźwięk 
negatywny, mają poczucie, że ktoś interesuje się nimi, że nie są same.

Im bardziej osoby nie czują się sprawcami własnych działań, im bardziej przy-
pisują ich powodzenie innym, tym bardziej nasila się poczucie bycia śledzonym 
i obserwowanym. 

Okazuje się, że u osób przebywających w więzieniu występuje potrzeba wspar-
cia społecznego. Osoby deklarują uzyskanie wsparcia z następujących źródeł: księ-
dza (rho=0,24, p<0,05), Anonimowych Alkoholików (rho=0,22 p<0,01), wspólno-
ty AA (rho=0,18, p<0,01), parafi i (rho=0,18, p<0,01), gminy (rho=0,26, p<0,05). 
Sytuacja więzienna z pewnością zniekształca obraz otrzymanego wsparcia, gdyż 
osoby znajdujące się w areszcie pochodzą z różnych miejsc w Polsce.  Im bardziej 
odczuwają poczucie przypadkowości zdarzeń, tym większą potrzebę wsparcia de-
klarują. Nasilenie poczucia przypadkowości zdarzeń oraz bezrefl eksyjne przyjmo-
wanie pomocy może wykształcić u skazanych poczucie bezradności, której osoby 
uczą się w takich sytuacjach, gdyż nie muszą podejmować żadnej aktywności, żeby 
zaspokoić swoje potrzeby. Przesłanką do terapii jest rozsądne udzielanie pomo-
cy, aby więźniowie pozostawali zmotywowani, wytrwali w własnej aktywności. 
W sytuacji odwrotnej, kiedy osoby będą miały wysokie poczucie przypadkowości 
i będą otrzymywały pomoc, która będzie ich wyręczała z ich własnego działania, 
więźniowie szybko będą się poddawać, będą woleli wybrać łatwiejsze rozwiąza-
nie, np. substancje psychoaktywne, nie będą w stanie docenić oferowanej pomo-
cy. Ucieczka od odpowiedzialności i podejmowania decyzji może stać się jednym 
z predykatorów niepowodzeń w dalszym życiu, gdyż osoba nie wytworzy w sobie 
przekonania na temat własnej zaradczości.

Poczucie niemocy u skazanych uzależnionych
Hipoteza trzecia zakłada, że skazani uzależnieni charakteryzują się większym 

nasileniem poczucia niemocy. Teoretyczne opisy tej zależności wskazują, iż osoby 
odbywające terapię w zakładzie karnym są do niej zobligowane na skutek odbywa-
nia kary. Uzależnione osoby same nie zgłaszają się na terapię, nie decydują o cza-
sie, sposobie jej prowadzenia. Uczestników więziennej terapii cechuje utrata wiary 
w możliwość osiągnięcia celu, na skutek, czego osoby poddają się, rezygnują z wła-
snej aktywności. Okazuje się, że różnica istniejąca między grupami jest zbyt mała, 
aby w sposób istotny statystycznie stwierdzić fakt, iż osoby biorące udział w terapii 
różnią się od osób bez terapii pod względem poczucia niemocy (tabela 1). Wszyst-
kie grupy cechują się tym poczuciem na takim samym poziomie. Wyjaśnić można 
to faktem, iż terapia nie odgrywa aż tak znaczącej roli w ograniczaniu osoby, sam 
fakt pozbawienia wolności kształtuje u nich zewnętrzne poczucie kontroli. Osoby 
zostały ukarane za swoją działalność przestępczą, dlatego też odbywają karę, którą 
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traktują jako swoistego rodzaju porażkę, gdyż więzienie na pewno nie znajdowało 
się w ich planach działania. Fakt, że zostali złapani sprawia, że osoby nie mają mo-
tywacji do podejmowania działania, gdyż nie wierzą w jego skuteczność i szansę 
powodzenia. 

 Skazani napotykali również pewne trudności przed pobytem w zakładzie kar-
nym, takie jak: poczucie zagrożenia i lęku, duże przeszkody w realizacji celów, 
niewiedza na temat tego, co powinno się zrobić, aby rozwiązać zaistniałą sytuację. 
Zgodnie z cytowaną literaturą, częste odczuwanie lęku i poczucie niepewności 
powodują wytworzenie przekonania, że osoba nie jest w stanie efektywnie pora-
dzić sobie z trudnościami, co prowadzi do poczucia braku kontroli nad tym, co 
dzieje się w jej życiu. Osoby przebywające w więzieniu deklarują brak odpowied-
nich kompetencji, które umożliwiałyby i były pomocne w radzeniu sobie z pod-
stawowymi problemami życia codziennego. Jest to dość istotna wskazówka dla 
terapii i resocjalizacji tych osób. Ważne jest wykształcenie, nauczenie adekwatne-
go reagowania na dane sytuacje, przekazanie wiedzy i praktyczna demonstracja 
podstawowych umiejętności interpersonalnych. Więźniowie, będąc w posiadaniu 
takich umiejętności, potrafi liby prawidłowo radzić sobie z sytuacjami trudnymi, 
kryzysowymi, co byłoby też zasobem leczącym, gdyż osoby mogłyby wykształcić 
w sobie nowe sposoby zaradcze, co mogłoby uchronić ich przed ponownym wkro-
czeniem na drogę przestępstwa czy uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Poczucie braku sprawczości u skazanych uzależnionych
Osoby, które zostały skierowane na terapię uzależnień zgodnie z przesłankami 

teoretycznymi powinny charakteryzować się większym nasileniem poczucia braku 
sprawczości niż osoby nieuczestniczące w terapii. Osoby w terapii nie mają moż-
liwości decydować o sobie, gdyż ich harmonogram dnia jest z góry zaplanowany 
przez rytm i dynamikę terapii. Uzyskane wyniki wskazują, że średnie uzyskane 
w trzech grupach są zbliżone do siebie, a więc nie można w sposób istotny sta-
tystycznie stwierdzić różnicy między badanymi grupami (tabela 1). Okazuje się, 
że poczucie braku sprawczości charakteryzuje zarówno osoby uczestniczące w te-
rapii, jak również więźniów, którzy nie biorą w niej udziału. Można to wyjaśnić 
faktem, że pobyt w zakładzie karnym sam w sobie powoduje zniechęcenie, jak 
również niechęć do podejmowania działania. Osoby zdają sobie sprawę, że decy-
zje, które obecnie podejmują w zakładzie karnym nie są w stanie przełożyć się na 
efektywne działania. 

Okazuje się, że w grupie narkotykowej istnieje dodatnia korelacja na pozio-
mie istotności 0,05 między poczuciem braku własnej sprawczości a poczuciem, 
że jest się obserwowanym (rho=0,65), przekonaniem, że ludzie mówią na mój te-
mat (rho=0,59), poczuciem, że jest się śledzonym (rho=0,48). Współwystępowa-
nie tych objawów może być powiązane z tym, że osoby boją się podejmować jakąś 
aktywność, nie czują, że mogą coś zmienić, gdyż wiedzą, że znajdują się pod sta-
łym nadzorem służby więziennej. Odnosząc się do teorii osoby, które mają prze-
konanie na temat własnej sprawczości są zdolne do dokonania wyboru, do oceny 
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skutków własnego zachowania i ewentualnego odrzucenia działań niosących ne-
gatywne konsekwencje. Stanowi to ważną przesłankę dla powodzenia i skuteczno-
ści terapii, resocjalizacji, gdyż ważne jest wytworzenie u więźniów poczucia, że są 
zdolni do podejmowania właściwych decyzji, jak również ponoszą odpowiedzial-
ność za swoje zachowanie. 

Natomiast w grupie osób uczestniczących w terapii alkoholowej wymiar po-
czucia sprawczości koreluje na poziomie istotności 0,01 z doświadczaniem bra-
ku zaspokojenia podstawowych potrzeb (rho=0,34), jak również wykonywaniem 
czynności, które przekraczały możliwości skazanych (rho=0,32). Można postawić 
hipotezę, że doświadczanie tych sytuacji przy braku wzmocnień pozytywnych mo-
gło przyczynić się do powstawania u nich uzależnienia. Osoby mogły szukać w al-
koholu ukojenia swojej bezsilności, braku nadziei na poprawę swojej egzystencji.

Dyskusja

Zgodnie z literaturą przedmiotu (Szymanowski, 1989), więźniowie nie doświad-
czają poczucia własnej sprawczości, związku między własną aktywnością a konsek-
wencjami, jakie ona niesie, swoje życie charakteryzują jako splot nieszczęśliwych 
wypadków. Również sytuacja więzienna (Sęk, 1991) prowadzi do respektowania 
sytuacji kontroli, podporządkowania się, co wpływa na kształtowanie zewnątrzste-
rowności. Opisane badania znalazły odzwierciedlenie (Wosińska, 2004) również 
w stwierdzeniu, że utrata kontroli prowadzi do bezradności (niemocy), dlatego też 
osoby zaprzestają aktywności decydowania o sobie. Wyniki badań przedstawiające 
więźniów jako osoby zniechęcone, nieczujące własnej sprawczości potwierdzają 
również teoretyczne uzasadnienia (Niewiadomska, 2007). Brak wzmocnień po-
zytywnych, doświadczanie sytuacji trudnych przed pobytem w zakładzie karnym, 
doprowadza do zamknięcia się skazanych na aktywność, a więc również na pełny 
udział w zajęciach terapeutycznych.

 Użyteczność wyników, które zostały uzyskane w badaniu, wskazuje na prak-
tyczne wykorzystanie ich w czterech aspektach – ukazanie niszczącego wpływu 
uzależnień, kształtowania wewnętrznego poczucia kontroli oraz ukazanie roli, 
jaką pełni ono w więziennej terapii jako zasób leczący oraz wskazanie na defi cyty 
podstawowych umiejętności interpersonalnych wśród osób uzależnionych. Uży-
wanie alkoholu czy narkotyków wpływa na wszystkie sfery życia człowieka, nie 
można żadnej z nich oddzielić i pozostawić nienaruszonej. Spożywanie substancji 
w bardzo dużym stopniu predestynuje do zachowań dewiacyjnych, zachowań nie-
zgodnych z prawem. Brak poczucia kontroli, jaki następuje, gdy osoba znajduje się 
pod wpływem nałogu, powoduje, że osoba utwierdza się w przekonaniu, że nie jest 
w stanie zmienić swojej sytuacji, swojego życia. Chociaż często osoby uzależnione 
twierdzą, że w każdej chwili mogłyby zaprzestać używania substancji, w gruncie 
rzeczy tworzą jedynie własny system zaprzeczeń i iluzji. 
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W wyniku zachowań przestępczych rokrocznie polskie więzienia są przelud-
nione, co w znaczący sposób wpływa na jakość oferowanej terapii, jak również re-
socjalizację. Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby, które wytworzą w sobie 
wewnętrzne poczucie kontroli mają większe szanse na wyjście zarówno z uzależ-
nienia, jak również brak powrotu do przestępczego trybu życia. 

Ważną przesłanką dla terapii i resocjalizacji w zakładzie karnym jest nauczenie 
więźniów podstawowych umiejętności interpersonalnych, które umożliwiłyby im 
funkcjonowanie w społeczeństwie. Osoby te posiadają niskie wykształcenie, często 
nie zdają sobie sprawy, że mogłyby inaczej żyć i postępować. Zmiana obrazu siebie 
więźniów uzależnionych stanowi klucz do sukcesu w ich terapii. Im bardziej osoby 
są w stanie wpływać na swoje życie i decydować o sprawach dotyczących ich i ich 
bliskich, tym bardziej będą zdolne do podejmowania własnej sprawczości. Nieste-
ty wyniki badań pokazały, że więźniowie alkoholowi i narkotykowi umiejętności 
tych nie posiadają. 

Przeprowadzone badania wskazują na ogromny wpływ czynników zewnętrz-
nych, które oddziałują na funkcjonowanie osób skazanych na karę pozbawienia 
wolności. Z jednej strony są to doświadczenia, w których osoby odniosły porażkę, 
sytuacje zewnętrzne, w których osoby nie podejmują odpowiedzialności za swoje 
działania, z drugiej jest to obojętność aż po stygmatyzację ze strony środowiska, 
która wyklucza te osoby z prawa do normalnego funkcjonowania. Obraz więź-
niów, który wyłania się z opisanych badań jest wynikiem procesu, który zachodził 
w osobowości skazanych od bardzo długiego czasu.. 

Niestety trudno jest stwierdzić, na jakim etapie terapii byli badani w chwili 
przeprowadzenia doświadczenia. Osoby te z całą pewnością były na różnych eta-
pach, dlatego też uzyskane wyniki nie mogły w sposób jednoznaczny wskazać róż-
nicy między grupami. Pozytywnym faktem jest bardzo dobra ocena terapii przez 
jej uczestników, co daje nadzieje, że więźniowie widzą jej pozytywne efekty. Mniej 
optymistycznym akcentem może być fakt lęku, że informacje otrzymane w ankie-
cie trafi ą do funkcjonariuszy więziennych i będą mogły zostać wykorzystane prze-
ciwko nim, dlatego więźniowie mogli tak pozytywnie ocenić terapię.

Uzyskane wyniki badań znajdują swoje odzwierciedlenie w literaturze przed-
miotu. Osoby skazane charakteryzują się zewnętrznym poczuciem kontroli, jed-
nak autorce nie udało się dotrzeć do badań, które wprowadzałyby rozróżnienie 
w swoich założeniach na osoby skazane poddane terapii i osoby bez terapii. Z tego 
właśnie powodu warto było podjąć tę tematykę, aby sprawdzić, czy więźniowie 
poddani terapii różnią się między sobą stopniem nasilenia poczucia kontroli. 

W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że różnica ta nie jest istotna 
statystycznie, natomiast w trzech grupach można wskazać na inne korelaty, któ-
re łączą się z poczuciem kontroli i poszczególnymi jego wymiarami. Pokazanie 
tych korelatów w istotny sposób może pomóc zrozumieć specyfi kę funkcjonowa-
nia poszczególnych grup terapeutycznych, jak również może przyczynić się do 
sformułowania wskazań do terapii. Wielokrotnie powtarzanym objawem wśród 
więźniow jest przeświadczenie, że są oni obserwowani, śledzeni, że różne osoby 
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mówią na ich temat. Czynniki te w negatywny sposób wpływają na kształtowanie 
się wewnętrznego poczucia kontroli, które jest tak bardzo pożądane w procesie 
resocjalizacji. 

Ze względu na brak jednoznacznych odpowiedzi o naturę relacji otrzymanych 
w badaniu, warto byłoby przeprowadzić dalsze badania. Informacje w nich otrzy-
mane mogłyby poszerzyć wiedzę na powyższy temat. Z pewnością warto przepro-
wadzić badania longidualne, które umożliwiłyby obserwacje metamorfozy, jaka 
zachodzi w więźniach w czasie trwania terapii pod względem poczucia kontroli. 
Warto byłoby również przyjrzeć się zagadnieniu poczucia kontroli wśród więź-
niów, którzy ukończyli więzienną terapię uzależnień i opuścili zakład karny w kon-
tekście powrotności do przestępstwa. 
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