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PRZEJAWY KRYZYSU WARTOŚCIOWANIA 
U PROSTYTUUJĄCYCH SIĘ KOBIET 

Streszczenie

Prezentowane w  tym artykule wyniki opierają się na badaniach 94 ko-
biet zajmujących się w swoim życiu prostytucją. Ujmują one specyfi kę oraz 
związki kryzysu wartościowania z przystosowaniem osobistym oraz poczu-
ciem własnej skuteczności. W wyniku przeprowadzonych analiz okazało się, 
że kobiety zajmujące się prostytucją w pierwszym roku swojej działalności 
doświadczają największych trudności związanych z wartościowaniem. W po-
równaniu do nich osoby prostytuujące się dłużej niż 7 lat istotnie rzadziej 
doświadczają tego typu trudności. Dodatkowo stwierdzono ciekawe korela-
ty dotyczące związków kryzysu wartościowania z  poczuciem przystosowa-
nia osobistego oraz poczuciem własnej skuteczności. Nie ustalono związków 
pomiędzy strukturą rodzin pochodzenia a  faktem doznawania trudności 
w wartościowaniu u kobiet zajmujących się nierządem. 
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THE SYMPTOMS OF THE MORAL CRISIS 
OF FEMALE PROSTITUTES

Abstract

Presented results in this article are based on research 94 women involved 
in prostitution in their lives. Th ey relate specifi city and the correlations 
between moral crisis, adaptation and self-effi  cacy. Th e analyzes found, that 
women involved in prostitution in the fi rst year of its activity experiencing the 
most diffi  culties associated with moral valuation. Compared to them, being 
a prostitute any longer than seven years a statistically signifi cant less oft en 
experience such diffi  culties. In addition, it was found interesting correlates 
about the relationship with a moral crisis, adjustment and a sense of personal 
self-effi  cacy. Failed to establish a relationship between the presence of parents 
in the process of growing up and the fact of experiencing diffi  culties in moral 
crisis women involved in prostitution.

Key words: female prostitution, moral crisis, area of values, self-effi  cacy, 
value confl icts, adaptation, social exclusion
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Wprowadzenie

Wartości znajdują się w  kręgu zainteresowań wielu nauk, zwłaszcza fi lozofi i 
i  psychologii. Okazuje się, że każde doświadczenie bliskie człowiekowi znajdu-
je swoje odniesienie w płaszczyźnie aksjologicznej, która stanowi jeden z funda-
mentalnych wymiarów konstytuujących osobowość. Zdaniem Allporta osobowo-
ściowa orientacja wartościująca uporządkowana w shierarchizowany system jest 
ważną siłą sprawczą w rozwoju osobowości. Na bazie systemu wartości są formu-
łowane długoterminowe cele i określane akceptowane sposoby zachowania, po-
nadto podmiotowy system wartościowania modyfi kuje postrzeganie, myślenie, 
wybory, działania i nawyki (Oleś, 1989b). Wartości według teorii Allporta zajmują 
centralne miejsce w osobowości oraz w znaczny sposób determinują zachowanie 
człowieka.

Znaczenie standardów wewnętrznych w  funkcjonowaniu człowieka docenia 
także Albert Bandura. Twierdzi on, że normy wewnętrzne pełnią centralną funk-
cję w systemie samoregulacji, gdyż aktywują się w większości sytuacji, w których 
oceniamy własne postępowanie pod ich kątem (Oleś, 2005). Autor wyróżnia dwa 
rodzaje standardów regulujących zachowanie człowieka, mianowicie standardy 
społeczne (zewnętrzne) oraz własne zinterioryzowane reguły postępowania (stan-
dardy wewnętrzne). Te pierwsze sprawiają, że podmiot na podstawie ocen innych 
osób rozpoznaje to, co należy w danej sytuacji zrobić oraz czego unikać, ponadto 
zna sankcje wynikające z nieprzestrzegania tych norm. Drugi rodzaj standardów, 
czyli zinterioryzowane reguły postępowania, wyznaczamy sobie sami. Sprawiają 
one, iż podmiot zachowania wie, że przestrzegając ich, będzie odczuwał satys-
fakcję i  szacunek do siebie, natomiast w sytuacji naruszenia swoich standardów 
lub ich złamania jego samoocena obniży się i będzie odczuwał wyrzuty sumienia 
(Oleś, 2005; Pervin, 2002). 

Kwestia, czy osoba postąpi w  sposób adaptacyjny, zależy w  dużej mierze od 
tego, jakie ma ona standardy. Teoria społecznego uczenia się Bandury, wyjaśnia-
jąc zachowania dezadaptacyjne, szczególne znaczenie (poza przekonaniem o ni-
skiej własnej skuteczności lub negatywnych skutkach tego działania) przypisuje 
właśnie systemowi wartości, którego naruszenie grozi sankcjami w postaci niskiej 
samooceny i obniżonego samopoczucia. Wiele więc zależy od tego, jakie te stan-
dardy wewnętrzne są, gdyż antycypowanie naruszenia zinterioryzowanych norm 
(np. brak przyzwolenia zajmowania się nierządem) może skutecznie chronić przed 
zachowaniem (prostytuowanie się), natomiast w przypadku gdy dane zachowanie 
nie narusza standardów (osoba pozytywnie postrzega zdobywanie środków ma-
terialnych poprzez używanie własnego ciała), wtedy nie dochodzi do antycypo-
wania sankcji, gdyż zachowanie jest zgodne ze standardem (Oleś, 2005). Można 
stwierdzić, że w przypadku osoby, która ma ukształtowane standardy potępiające 
zajmowanie się prostytucją, zachowania takie nie wystąpią oraz będzie ona unikała 
sytuacji z nimi związanych (Oleś, 2005). 
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Kryzys w świecie wartości osobistych człowieka ma negatywne skutki dla jego 
funkcjonowania, zgodni co do tego są przedstawiciele różnych koncepcji teore-
tycznych w psychologii (Oleś, 2002). Defi cyty w sferze wartości mają swoje prze-
łożenie na sposób oceny własnego życia. Badania pokazują, iż studenci będący 
w stanie kryzysu w porównaniu z grupą kontrolną dużo bardziej negatywnie oce-
niają swoje życie, co wpływa także na obniżenie stanu emocjonalnego. Większość 
ich doświadczeń życiowych jest postrzegana negatywnie. Takim osobom trudno 
jest budować satysfakcjonujące relacje z innymi oraz oderwać się od negatywnych 
interpretacji, jakie snują na swój temat (Oleś, 2002).

Osoby posiadające niejasne kryteria wartościowania mają problemy z podej-
mowaniem właściwych decyzji i w skutecznym dążeniu do celu. Zamiast angażo-
wać się w rozwiązywanie bieżących spraw, ustalić sobie konkretny plan działania 
zbliżający do pokonania trudności i konsekwentnie go realizować, skupiają się na 
konkurencyjnych formach aktywności, czego efektem jest poczucie braku czasu. 
Uzasadnieniem tego jest dość wysoki związek pomiędzy nieumiejętnością upo-
rządkowania wartości w hierarchię a presją czasu. Inne elementy kryzysu warto-
ściowania, takie jak znaczące przewartościowania, poczucie niezrealizowania war-
tości i brak integracji procesu wartościowania, wiążą się z istotnym osłabieniem 
orientacji temporalnej ku przyszłości, czego następstwem jest trudność w doborze 
celów, defi niowaniu dążeń, ich realizacji oraz planowaniu działań (Oleś, 2002).

Prostytucja

Zjawisko uprawiania nierządu stanowi poważny problem społeczny w Polsce 
i  na świecie. Literatura przedmiotu wskazuje, że po 1990 roku zaobserwowano 
w Polsce dynamiczny rozwój problemu nierządu poprzez powstawanie licznych 
agencji towarzyskich, salonów masażu, a także znaczne nasilenie się zjawiska pro-
stytucji ulicznej i przydrożnej (Jędrzejko, 2006). Dodatkowo rynek ten w znacz-
nej części jest opanowany przez zorganizowane grupy przestępcze. Polska jest 
także krajem, w którym podobnie jak i w innych państwach dochodzi do zjawi-
ska handlu ludźmi, głównie kobietami w celu czerpania korzyści z ich prostytucji. 
Z danych szacunkowych Policji wynika, że w Polsce funkcjonuje około 15 tysięcy 
agencji towarzyskich, w których może być zatrudnionych co najmniej 150 tysię-
cy osób. Rynek nielegalnego seksbiznesu w  Polsce jest szacowany na 10 mld zł 
rocznie. Ostatnio obserwuje się także wzrost liczby młodych kobiet uprawiających 
sponsoringową formę prostytucji. Zauważenia wymaga także fakt, że prostytucja 
jest coraz bardziej powiązana ze środkami psychoaktywnymi, w tym takimi (np. 
tabletki gwałtu), po których kobiety są przymuszane do nieświadomego współży-
cia (Jędrzejko, 2006). 

W  większości krajów nie ma restrykcji prawnych w  stosunku do prostytu-
ujących się kobiet, natomiast w niektórych państwach można się nawet spotkać 
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z pewnymi formami promocji i legalizacji nierządu, dotyczy to na przykład Nie-
miec i Holandii (Jędrzejko, 2006). Niezależnie od podejmowanych przez poszcze-
gólne państwa różnych form kontroli tego zjawiska, prostytucja staje się obszarem 
wielu nadużyć i prowadzi do problemów natury fi zycznej, emocjonalnej i społecz-
nej zaangażowanych w nią kobiet (Sanders, 2005; Abel, Fitzgerald, 2012). 

Badania prowadzone w Anglii wśród kobiet zajmujących się prostytucją wska-
zują, że poziom śmiertelności 17-letnich dziewcząt zaangażowanych w ten proce-
der jest 12-krotnie większy niż u pozostałych kobiet w podobnym wieku (Weber 
i in., 2004). Skoro trudnienie się nierządem jest obarczone ryzykiem m.in. utraty 
zdrowia (np. poprzez zakażenie chorobami wenerycznymi, w tym HIV), a nawet 
życia, należy się więc zastanowić, czy występują jakieś uwarunkowania skłaniają-
ce do sprzedawania własnego ciała za pieniądze. Literatura przedmiotu dostarcza 
często sprzecznych informacji. Jedni badacze twierdzą, że doświadczenie nadużyć 
seksualnych we wczesnym dzieciństwie może być istotnym predykatorem tego zja-
wiska (Aral, Uusküla, 2006; Murphy, 2010), inni natomiast dodają, że bycie ofi arą 
molestowania nie rodzi bezpośrednio ryzyka zaangażowania się w nierząd, może 
natomiast prowadzić do bezdomności, eksperymentowania z  substancjami psy-
choaktywnymi i innych dewiacji, a ostatecznie do prostytucji (Weber i in., 2004).

Badacze podkreślają często związek pomiędzy nierządem a  korzystaniem 
z substancji psychoaktywnych, zwłaszcza alkoholu i narkotyków. Można tu mówić 
o zjawisku błędnego koła. Badania wskazują, że kobiety trudniące się nierządem 
sięgają po narkotyki i inne środki zmieniające świadomość w celu zniwelowania 
radzenia sobie z  psychologicznymi konsekwencjami prostytucji. Używanie tych 
substancji z czasem prowadzi do uzależnienia, natomiast prostytucja staje się spo-
sobem zarobienia m.in. na narkotyki (Murphy, 2010). Posiadanie przez kobiety 
partnera seksualnego tej samej płci jest kolejną determinantą podejmowania przez 
nie zachowań prostytucyjnych, podobnie jak wcześniej wspomniana bezdomność 
oraz zażywanie narkotyków (Weber i in., 2004).

Utrzymywanie się z prostytucji niesie ze sobą ryzyko stygmatyzacji społecznej, 
a ta z kolei wpływa destrukcyjnie na życie prywatne. Dziewczęta zajmujące się nie-
rządem mają trudności w tworzeniu bliskich relacji intymnych, czują emocjonalną 
izolację. Nawet gdy uda im się nawiązać z kimś bliższą więź, ich partnerzy muszą 
zmagać się z konfl iktem uczuć dotyczącym obranego przez nie sposobu zarobko-
wania (Warr, 1999).

Badania przeprowadzone wśród młodych kobiet zajmujących się prostytu-
cją w Kolumbii pokazują, że doświadczanie przemocy oraz nadużycia seksualne 
prowadzą do wytworzenia się u  nich błędnych przekonań dotyczących ich ob-
razu siebie, przyszłości i świata. Kobiety te są skłonne przeżywać poczucie winy, 
mają niską samoocenę oraz negatywnie oceniają własne życie (Robinson, Pa’Ra-
mo, 2007). Litewskie doświadczenia związane z pomocą osobom uprawiającym 
nierząd wskazują, że często brakuje im kompetencji społecznych, czują się osa-
motnione, pozbawione wsparcia, relacji społecznych oraz rodzinnych (Virbalienė, 
Račkauskienė, 2011). 
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Zaprezentowane wyżej wyniki badań jedynie fragmentarycznie opisują zjawi-
sko nierządu. Literatura przedmiotu dostarcza wyczerpujących danych na temat 
kulturowych aspektów prostytucji, jej uwarunkowań historycznych oraz społecz-
nych. Brakuje natomiast badań dotyczących radzenia sobie z  konsekwencjami 
uprawiania nierządu, a zwłaszcza odnoszących się do funkcjonowania sfery war-
tościowań (por. Weber, 2004). Powyższe rozważania stały się punktem wyjścia do 
postawienia problemu i hipotez badawczych.

Problem i hipotezy badawcze

Przedmiotem prezentowanych badań w niniejszej pracy jest określenie specyfi -
ki funkcjonowania osobowościowej orientacji wartościującej u prostytuujących się 
kobiet w odniesieniu do pewnych zmiennych socjodemografi cznych oraz psycho-
logicznych. W związku z tym postawiono następujące pytanie: Jakie są przejawy 
kryzysu wartościowania u prostytuujących się kobiet?

W odpowiedzi na to pytanie sformułowano następujące hipotezy:
H1:  Prostytuujące się kobiety, które pochodzą z rodzin niepełnych, istotnie czę-

ściej doświadczają objawów kryzysu wartościowania.
H2:  Kobiety długo uprawiające nierząd odznaczają się wysokim poziomem kry-

zysu wartościowania.
H3:  Kryzys wartościowania u prostytuujących się kobiet koreluje z niskim przy-

stosowaniem osobistym.
H4:  Doświadczanie kryzysu wartościowania współwystępuje z  niskim poczu-

ciem własnej skuteczności.

Metoda

Operacjonalizacja zmiennych
W celu zweryfi kowania postawionych hipotez i udzielenia odpowiedzi na po-

stawione pytanie badawcze wykorzystano wywiad zawarty w  formie metrycz-
ki oraz 3 kwestionariusze psychologiczne. Kwestionariusz do Badania Kryzysu 
w  Wartościowaniu (KKW) skonstruowany przez Piotra Olesia określa stopień 
i przejawy kryzysu wartościowania. Jako dodatkowe pomiary użyto Testu Niedo-
kończonych Zdań Juliana B. Rottera oraz Kwestionariusza Oceny Własnego Życia.

Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu (KKW) to narzędzie, 
które mierzy ogólne nasilenie kryzysu w wartościowaniu oraz umożliwia również 
uzyskanie wyników w 4 podskalach będących głównymi objawami tego kryzysu. 

Wysokie wyniki w  pierwszej podskali (H) świadczą o  nieuporządkowanej 
hierarchii systemu wartości, o licznych wątpliwościach i niemożności określenia 
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preferowanych i głównych standardów postępowania w życiu bądź ich konfl ikcie 
poszukiwaniu lub niedostatecznej refl eksji nad nimi. 

Kolejna podskala (Z) określa stopień poczucia zagubienia, odchodzenia oraz 
utraty wartości. Świadczy to o braku cenionych ideałów i wzorców życia. W kon-
sekwencji osoba osiągająca wysokie wyniki w tej skali ma poczucie zawodu i prze-
konanie, że w niewłaściwy sposób wybiera swoje cele życiowe. 

Podskala D jest określana jako dezintegracja wartościowania. Wysokie wyni-
ki oznaczają małą siłę motywacyjną do realizacji celów i norm postępowania, są 
wyrazem obniżonej akceptacji emocjonalnej wartości i znamionują występowanie 
rozbieżności pomiędzy normami uznawanymi, odczuwanymi i motywacją do ich 
realizowania. Oznacza to także brak poczucia satysfakcji z posiadanego przez jed-
nostkę systemu znaczeń osobistych, natomiast samo postępowanie postrzegane 
jest przez podmiot jako przypadkowe i w niskim stopniu związane ze strukturą 
norm moralnych. 

Ostatnia podskala R określa poczucie nierealizowania przyjętych wartości. Za-
chowanie jednostki jest oceniane przez nią jako niezgodne z  jej własnym syste-
mem normatywnym. Moc regulacyjna uznawanych wzorców postępowania w tym 
przypadku postrzegana jako zbyt słaba, co skutkuje niepokojem podczas refl eksji 
nad wartościami, poczuciem winy i ocenianiem przez jednostkę swojego postępo-
wania jako niewłaściwe (Oleś, 1989a).

Test Niedokończonych Zdań Rottera został skonstruowany w  celu określa-
nia subiektywnego poziomu przystosowania osoby oraz wykrywania jednostek 
nieprzystosowanych. Poprzez nieprzystosowanie rozumie się tutaj obniżenie na-
stroju, poczucie nieszczęścia, trudności w  radzeniu sobie z  frustracją, bierność, 
trudności w podejmowaniu decyzji i kontynuowaniu działań oraz nieumiejętność 
nawiązywania i  podtrzymywania satysfakcjonujących relacji z  innymi ludźmi. 
Termin przystosowanie oznacza nie tylko niewystępowanie u osoby objawów psy-
chopatologicznych, ale także umiejętność efektywnego działania, podejmowania 
decyzji oraz nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych (Jaworowska, 
Matczak, 1998).

Z kolei Kwestionariusz Oceny Własnego Życia I. Niewiadomskiej jest wyko-
rzystywany w celu badania poczucia własnej skuteczności. Kwestionariusz składa 
się z 3 części. Pierwsza część mierzy poczucie nasilenia sytuacji trudnych w życiu 
człowieka. Druga część służy określeniu poziomu doświadczanych sukcesów, na-
tomiast trzecia ma na celu ustalenie nasilenia doświadczanych porażek w funk-
cjonowaniu człowieka (Niewiadomska, 2007). Poziom nasilenia doświadczanych 
sytuacji trudnych oraz poczucie doznawanych sukcesów i porażek analizowane są 
w trzech perspektywach czasowych. Odnoszą się one do przeszłości, stanu aktual-
nego oraz przyszłości.
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Próba
Badania były realizowane w  okresie od listopada 2009 do marca 2010 roku. 

W celu dotarcia do jak największej grupy osób wykluczonych społecznie prowa-
dzono je w różnych miejscowościach na terenie całej Polski. Objęły one 1697 osób 
płci żeńskiej i  męskiej z  różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Spośród tych osób 118 kobiet trudniło się prostytucją. Po odrzuceniu niewłaściwie 
wypełnionych kwestionariuszy do ostatecznych analiz uwzględniono 94 zestawy 
badawcze, co stanowiło blisko 80% wszystkich ankiet wypełnionych przez oso-
by zajmujące się nierządem. Badania były przeprowadzane przez 58 odpowiednio 
przeszkolonych ankieterów – psychologów i seminarzystów Katedry Psychoprofi -
laktyki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zastoso-
wano incydentalny dobór osób do grupy badawczej kierowany kryteriami wystę-
powania ryzyka wykluczenia społecznego. Do osób badanych docierano poprzez 
osobiste znajomości ankieterów, ogłoszenia i informacje w Internecie oraz przez 
instytucje integracji społecznej. Badania były przeprowadzane indywidualnie, czę-
sto w warunkach domowych bądź w ośrodkach readaptacji społecznej. Wszyscy 
respondenci zostali poinformowani o  ich celu oraz wzięli w nich udział dobro-
wolnie. Pakiet badawczy był dość obszerny, gdyż poza opisanymi wyżej metodami 
zawierał szereg innych kwestionariuszy. Wypełnienie zestawu badawczego zajmo-
wało od 90 do 120 minut. 

Badane osoby były w wieku od 16 do 58 lat, z czego ponad połowę stanowi-
ły kobiety w wieku 20-29 lat (51%). W odniesieniu do ich rodzin pochodzenia, 
większość z nich wychowywała się w pełnych rodzinach (62%), co 5. osoba do-
świadczyła rozwodu (19%), natomiast pozostali przeżyli śmierć jednego lub oboj-
ga ze swoich rodziców (16%). W blisko połowie rodzin pochodzenia tych kobiet 
(48%) dochodziło do nadużywania alkoholu, natomiast ponad jedna trzecia z nich 
w dzieciństwie (35%) była ofi arami przemocy. Wydaje się, że niestabilna sytuacja 
rodzinna, uzależnienia oraz doświadczanie przemocy sprzyjają podjęciu decyzji 
o prostytuowaniu się.

Bardzo duży procent z przebadanych kobiet stanowiły osoby samotne (57%). 
Kolejną liczną grupę tworzyły osoby będące w konkubinacie (16%), natomiast bli-
sko co 10 z nich była zamężna (12%). Może to oznaczać, że fakt podjęcia prostytu-
cji jako sposobu zarobkowania nie sprzyja budowaniu więzi i zakładaniu rodziny 
(blisko 64% przebadanych kobiet nie miało dzieci).

Analiza wyników

Przejawy kryzysu wartościowania u kobiet trudniących się nierządem 
pochodzących z rodzin różnych typów

W celu weryfi kacji pierwszej hipotezy zastosowano jednoczynnikową analizę 
wariancji, porównując ze sobą nasilenie kryzysu wartościowania u prostytuujących 
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się kobiet pochodzących z  rodzin pełnych oraz niepełnych ze  względu na roz-
wód lub śmierć rodziców (zob. tab. 1). Uzyskane różnice okazują się nieistotne 
statystycznie. 

Tabela 1. Wyniki analizy wariancji dla skal kwestionariusza KKW w grupach prostytuujących się kobiet 
pochodzących z rodzin różnych typów

Skale kwestionariusza Grupa A Grupa B Grupa C 1-ANOVA

M SD M SD M SD F p ≤

Poczucie nierealizowania wartości 4,23 2,90 5,37 3,42 5,67 2,93 1,74 0,181

Trudność uporządkowania systemu 
wartości w hierarchię

6,55 3,84 8,00 4,42 6,92 2,54 1,01 0,368

Dezintegracja wartościowania 5,07 3,98 5,79 4,02 5,42 3,23 0,25 0,780

Poczucie zagubienia wartości 5,38 4,44 6,47 3,24 6,17 3,35 0,60 0,553

Nasilenie kryzysu w wartościowaniu 21,23 13,65 25,63 13,85 24,17 9,62 0,88 0,418

A – kobiety pochodzące z rodzin pełnych (n = 56); B – kobiety z rodzin niepełnych z powodu rozwodu rodziców 
(n = 19); C – kobiety pochodzące z rodzin niepełnych z powodu śmierci rodzica bądź obojga z nich (n = 12)

Oznacza to, że nie ma podstaw stwierdzić wpływu struktury rodziny (obecność 
lub brak jednego albo obojga rodziców w wychowaniu) oraz ich roli w kształtowa-
niu systemu normatywnego na funkcjonowanie sfery wartościowań.

Doświadczanie kryzysu wartościowania ze względu na długość uprawiania 
nierządu

Hipoteza druga zakładała, że kobiety długo zajmujące się prostytucją będą do-
świadczały nasilonych trudności z wartościowaniem w porównaniu z kobietami 
krótko zajmującymi się tym procederem. W  związku z  tym założeniem wyniki 
osób badanych podzielono na cztery grupy – kobiety trudniące się prostytucją do 
1 roku, od 1 roku do 3 lat, od 3 do 7 lat oraz powyżej 7 lat. Przeprowadzone ana-
lizy statystyczne wykazały występowanie różnic międzygrupowych. Hipoteza H2 
została zweryfi kowana pozytywnie, lecz przedstawiona w niej prawidłowość wy-
kazuje odwrotną zależność od przewidywanej (zob. tab. 2). Okazuje się, że kobiety 
zajmujące się w swoim życiu nierządem dłużej niż 7 lat istotnie różniły się pod 
względem nasilenia kryzysu wartościowania od kobiet będących w  tym „zawo-
dzie” krócej niż 1 rok (F(3,59) = 3,46, p < 0,05, eta2 = 0,15).

Pierwszy rok uprawiania prostytucji (zob. tabela 2) stanowi źródło silnego stre-
su oraz dyskomfortu związanego ze sferą wartościowań. Panie zajmujące się odda-
waniem własnego ciała za dobra materialne swoje postępowanie uważają za nie-
zgodne z założonymi w przeszłości standardami zachowania (skala R: F(3,59) = 3,75, 
p < 0,05, eta2 = 0,16), jednakże siła motywacyjna tych standardów jest zbyt mała, 
by skłonić je do zaprzestania tego sposobu zarobkowania (skala D: F(3,59) = 3,21, 
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p < 0,05, eta2 = 0,14). Dochodzi do rozbieżności pomiędzy normami uznawanymi, 
odczuwanymi i motywacją do ich realizowania. Posiadany przez jednostkę system 
znaczeń osobistych okazuje się mało satysfakcjonujący, natomiast jej postępowa-
nie staje się przypadkowe i niezwiązane ze strukturą norm moralnych. W konse-
kwencji dyskomfort związany z nierealizowaniem wcześniej przyjętych wartości, 
rozbieżność pomiędzy normami a niezgodnym z nimi zachowaniem prowadzi do 
zagubienia i utraty dotychczas cenionych wartości (skala Z: F(3,59) = 3,59, p < 0,05, 
eta2 = 0,15). 

Kobiety zajmujące się prostytucją w pierwszym roku swojej działalności doś-
wiadczają najwięcej objawów kryzysu wartościowania. W  porównaniu z  nimi 
dziewczęta uprawiające nierząd dłużej niż 7 lat (zob. tab. 2) doświadczają w mniej-
szym nasileniu trudności z wartościowaniem. Trwanie przez tak długi okres w tym 
zawodzie, radzenie sobie z  konsekwencjami podjętego sposobu zarobkowania, 
ze stresem, ryzykiem chorób, społecznego ostracyzmu i wieloma innymi wyma-
ga wykształcenia silnych mechanizmów obronnych oraz przemian w obrębie sys-
temu wartościowań. W konsekwencji po 7 latach zajmowania się nierządem ko-
biety uznają własne zachowanie za zgodne z wypracowanymi i przyjętymi przez 
siebie wartościami, a  także potrafi ą znaleźć uzasadnienie dla swojego sposobu 
postępowania.

Co ciekawe, tylko w jednej skali (skala H: F(3,59) = 1,53, p = 0,217, eta2 = 0,07) 
nie wystąpiły różnice istotne statystycznie. Okazuje się, że bez względu na staż 
uprawiania nierządu przebadane osoby doświadczały w zbliżonym stopniu trud-
ności w uporządkowaniu wartości w hierarchię. Oznacza to doświadczanie licz-
nych wątpliwości i niemożność określenia wiodących standardów postępowania 
w życiu. Wyniki w  tej skali mogą również oznaczać konfl ikt głównych wartości 
w życiu, poszukiwanie ich lub brak dostatecznej refl eksji nad własnymi prioryte-
tami moralnymi. 

Współwystępowanie kryzysu w wartościowaniu z poczuciem przystosowania 
osobistego u kobiet trudniących się nierządem

Hipoteza H3 zakładała występowanie związków pomiędzy doświadczaniem 
kryzysu wartościowania a  poczuciem nieprzystosowania osobistego. Założenie 
to zostało zweryfi kowane pozytywnie. Okazało się, że w grupie kobiet świadczą-
cych usługi seksualne wysokie występowanie zaburzeń w wartościowaniu istotnie 
współwystępuje z trudnościami związanymi z przystosowaniem osobistym. Zależ-
ność ta odnosi się do globalnego poczucia przystosowania (r = 0,57, p < 0,01), jak 
i poszczególnych jego sfer. 

Doświadczanie trudności w sferze wartościowań, a więc poczucie zagubienia 
norm postępowania, ich nierealizowanie oraz dezintegracja mogą skutkować ob-
niżeniem nastroju, poczuciem nieszczęścia, trudnościami w radzeniu sobie z emo-
cjami czy z podejmowaniem decyzji. Dziewczęta zajmujące się oddawaniem wła-
snego ciała za pieniądze i doznające problemów ze sferą aksjonormatywną często 
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nawiązują konfl iktowe relacje z innymi ludźmi (r = 0,45, p < 0,01) oraz brakuje im 
wsparcia ze strony rodziny (r = 0,43, p < 0,01). Prawdopodobnie starają się ukryć 
przed innymi fakt uprawiania nierządu, obawiają się ośmieszenia i izolacji, nato-
miast budowanie atmosfery tajemnicy może prowadzić do nadmiernego napięcia 
w  kontaktach z  bliskimi. Często postrzegają siebie jako gorsze od innych ludzi, 
mniej ważne, myślą o sobie w negatywny sposób (r = 0,44, p < 0,01). Własne życie 
postrzegają przez pryzmat udręk doświadczanych problemów (r = 0,40, p < 0,01). 
Dodatkowo kobiety te doświadczają wielu konfl iktów w sferze wyznaczanych dą-
żeń i celów, bądź też całkowicie z nich rezygnują, skupiając się na radzeniu sobie 
z codziennością (r = 0,52, p < 0,01).

Związki kryzysu wartościowania z poczuciem własnej skuteczności u kobiet 
zajmujących się prostytucją

Ostatnia prezentowana w  niniejszej publikacji hipoteza zakładała, iż kobiety 
zajmujące się prostytucją oraz doświadczające objawów kryzysu wartościowania 
będą miały niskie poczucie własnej skuteczności. 

Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały, że podwyższony kryzys warto-
ściowania u kobiet pracujących w seksbiznesie współwystępuje z negatywną oce-
ną własnego życia. Przebadane osoby przeżywające trudności z wartościowaniem 
własne życie postrzegają przez pryzmat przeszłych (r = 0,46, p < 0,01), teraźniej-
szych (r = 0,59, p < 0,01) oraz przyszłych (r = 0,45, p < 0,01) sytuacji trudnych 
związanych najczęściej z niezaspokojeniem własnych potrzeb biologicznych oraz 
psychicznych, poczuciem przeciążenia, cierpienia, doświadczania wewnętrznych 
konfl iktów, frustracji w realizacji planów, niemożności określenia się w stosunku 
do nowych osób i sytuacji, a także występującym poczuciem zagrożenia. Łączy się 
to z małą wiarą w osiąganie sukcesów (przeszłość r = -0,49, p < 0,01; teraźniejszość 
r = -0,56, p < 0,01; przyszłość r = -0,37, p < 0,01) oraz skłonnością do spostrzegania 
własnych zamierzeń w kategoriach porażki (przeszłość r = 0,37, p < 0,01; teraźniej-
szość r = 0,50, p < 0,01; przyszłość r = 0,40, p < 0,01). 

Podwyższony kryzys wartościowania u prostytuujących się kobiet sprawia, że 
przekonanie tych osób o własnych możliwościach oraz zdolnościach w radzeniu 
sobie z napotykanymi wyzwaniami jest negatywne. Osoby te nie wierzą w możli-
wość osiągnięcia sukcesu oraz poradzenia sobie w życiu. Można zatem stwierdzić, 
że niepokój związany z funkcjonowaniem sfery normatywnej ma swoje przełoże-
nie na trudności w podejmowaniu właściwych decyzji oraz komplikacje w konse-
kwentnym dążeniu do wyznaczonych sobie celów. Zaburzona staje się percepcja 
najbliższej przyszłości, przez co stawiane sobie cele, planowanie ich oraz realizacja 
przebiegają niewłaściwie. 
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Dyskusja

Prezentowane w  niniejszej pracy wyniki badań sugerują, że funkcjonowanie 
osobowościowej orientacji wartościującej u prostytuujących się kobiet kształtuje 
się niezależnie od struktury rodziny pochodzenia (obecności lub braku rodzica 
bądź obojga z nich) w procesie wychowania. 

Okazało się również, że kobiety krótko pracujące na rynku seksu komercyjne-
go doświadczają największych objawów kryzysu wartościowania. Dotyczy to za-
równo ogólnego nasilenia kryzysu, jak i poszczególnych jego przejawów. Wyjątek 
stanowi tutaj trudność uporządkowania systemu standardów osobistych w hierar-
chię. Wraz z upływem lat zajmowania się nierządem obniżają się wskaźniki kryzy-
su wartościowania. 

Przeprowadzone analizy statystyczne dowiodły, że w  grupie prostytuujących 
się kobiet mających znaczące problemy z wartościowaniem występują trudności 
w przystosowaniu osobistym. Dodatkowo osoby te w negatywny sposób ocenia-
ją własną skuteczność zarówno w odniesieniu do przeszłych, teraźniejszych, jak 
i przyszłych doświadczeń. 

Prezentowane wyniki badań potwierdzają w dużej mierze dotychczasowe pra-
widłowości dotyczące doświadczania kryzysu w  wartościowaniu. Zgodnie z  li-
teraturą przedmiotu potwierdziło się, że przeżywanie trudności w  sferze ocen 
moralnych sprzyja problemom związanym z nieprzystosowaniem osobistym. Do-
znawanie trudności związanych z wartościowaniem często łączy się z takimi ce-
chami, jak obniżona samoocena, mała wytrwałość w radzeniu sobie z trudnościa-
mi (Oleś, 1992, 2002). Kryzys sprzyja trudnościom w podejmowaniu właściwych 
decyzji życiowych i w skutecznym dążeniu do celu (Oleś, 2002; por. Oleś, 1989b). 
Powyższe prawidłowości potwierdziły się w odniesieniu do dziewcząt trudniących 
się nierządem. Doświadczanie problemów z  wartościowaniem przez te kobiety 
sprzyja trudnościom w podejmowaniu decyzji, relacje z innymi nie dają im satys-
fakcji, dodatkowo występuje u nich uogólnione poczucie nieszczęścia. 

Kolejne zbieżne wyniki z  literaturą przedmiotu dotyczą współwystępowania 
objawów kryzysu wartościowania z niskim poczuciem własnej skuteczności. Z do-
tychczasowych badań wynika, że u osób zmagających się z kryzysem w obrębie stan-
dardów moralnych występuje negatywna ocena własnego życia. Osoby te postrze-
gają większość własnych doświadczeń życiowych w pejoratywny sposób, ponadto 
mają negatywne nastawienie wobec przyszłości (por. Oleś, 2002). Dotychczasowe 
badania wykazują, że kryzys wartościowania współwystępuje również z niską po-
trzebą osiągnięć oraz małą skutecznością w działaniu (Oleś, 1989b). Wątpliwości 
co do naczelnych wartości w życiu wiążą się z oceną braku poczucia sensu życia 
i z tego wynikającym brakiem odpowiedzialności za sposób realizowania własne-
go życia. Nierealizowanie wartości i postrzeganie swojego życia jako niezgodne-
go z własnym systemem wartości ma związek z doświadczaniem cierpienia, bra-
kiem zaufania do siebie oraz trudnościami w kontrolowaniu własnych pragnień 
(Masłowski, 2007). Wyniki te znajdują swoje potwierdzenie w przeprowadzonych 
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analizach, na których opiera się niniejsza praca. Kobiety uprawiające nierząd, któ-
re przeżywają zaburzenia w procesie wartościowania, jednocześnie w ujemny spo-
sób postrzegają przeszłą, teraźniejszą oraz przyszłą samoskuteczność. 

Nie potwierdził się fakt, że pochodzenie z rodzin o różnych typach różnicuje 
osoby pod względem doświadczania objawów kryzysu w wartościowaniu. Z lite-
ratury wynika, że rodzina stanowi podstawową matrycę dla wartości i  później-
szych relacji partnerskich (por. Lew-Starowicz, Fijałkowska-Grabowiecka, 1999), 
natomiast zaburzona struktura rodziny istotnie wiąże się z podejmowaniem przez 
dzieci zachowań określanych mianem dewiacji bądź niedostosowania (por. Ku-
rzępa, 2005). Badania, na których opiera się niniejsza praca, dowodzą, że typ ro-
dziny pochodzenia przebadanych osób nie różnicuje ich istotnie pod względem 
przeżywanych trudności w wartościowaniu. Wpływ rodziny na kształtowanie się 
postaw moralnych jest w tym przypadku bardzo słaby bądź kolejne pozarodzinne 
doświadczenia życiowe i przemyślenia tych osób znacznie go modyfi kują (por. Dy-
czewski, 2009; Kluz, 2007). Jest to częściowo zgodne z wcześniejszymi badaniami, 
z których wynika, że złe doświadczenia związane z rodziną i niesprzyjająca atmos-
fera wychowawcza skłaniały nieletnie prostytutki do poszukiwania ciepła i akcep-
tacji na zewnątrz. Odbywa się to przykładowo poprzez kontakty z nieformalnymi 
grupami rówieśniczymi o chuligańskim charakterze, podczas których dziewczę-
ta te mogą przejmować negatywne wzorce postępowania (Kowalczyk-Jamnicka, 
1999). Można postawić zatem pytanie, czy inne zmienne związane z rodziną po-
chodzenia, takie jak np. styl przywiązania, wsparcie czy sytuacja materialna, de-
terminują doświadczanie kryzysu w obrębie systemu normatywnego u prostytu-
ujących się kobiet. Być może środowisko rodzinne przyszłych prostytutek jest na 
tyle specyfi czne, że jedynie w tej grupie obecność bądź absencja rodzica w procesie 
wychowania nie warunkuje oddziaływań w sferze aksjonormatywnej. Można rów-
nież przypuszczać, że doświadczenia pozarodzinne i  stres związany z  podjętym 
sposobem wartościowania skutecznie modyfi kują postawy normatywne wyniesio-
ne z domu rodzinnego, wymaga to jednak dalszych badań

Wykryto także inną niespodziewaną wcześniej zależność. Literatura podaje, że 
świadczenie usług seksualnych wiąże się z wieloma przykrymi następstwami. Na-
leżą do nich ciągłe narażenie na przedmiotowe traktowanie, stygmatyzacja, niska 
samoocena, zaburzenia emocjonalne, a nawet możliwość doznania traumy (Mo-
czydłowska, 1994b; Sztobryn-Giercuszkiewicz, 2004). Można zatem przypuszczać, 
że kobiety długo uprawiające nierząd, które wielokrotnie musiały się zmierzyć 
z dotkliwymi konsekwencjami prostytucji, będą miały wysokie wskaźniki w kry-
zysie wartościowania. Wyniki badań pokazały odwrotną zależność. Dowiedziono, 
że najwięcej trudności w wartościowaniu przejawiają osoby najkrócej pracujące na 
rynku usług seksualnych, co również jest zgodne z dotychczasowymi badaniami 
dotyczącymi wartościowania. 

Z literatury przedmiotu wynika, że wydarzenia rozwojowe typu zmiana środo-
wiska, podejmowanie nowych ról mogą prowadzić do dezorganizacji osobowo-
ściowej orientacji aksjologicznej (Oleś, 1989a, 1992). Bez wątpienia zaangażowanie 
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się w prostytucję jest nowym doświadczeniem dotykającym wielu obszarów życia. 
Dodatkowo fakt podjęcia tego sposobu zarobkowania może być uznawany za tym-
czasowy i niezgodny z wcześniejszymi standardami. Być może kobiety uprawiające 
nierząd zostały zmuszone do prostytucji przez niesprzyjające okoliczności życio-
we lub liczą na szybką poprawę swojej sytuacji i zaprzestanie tego procederu. Nie 
zmienia to faktu, że po raz pierwszy muszą zmagać się z wieloma konsekwencjami 
prostytucji, co może im sprawiać dużo trudności, z którymi nie potrafi ą sobie po-
radzić. W porównaniu z nimi kobiety prostytuujące się przez okres powyżej 7 lat 
mają istotnie niższe wskaźniki w kryzysie wartościowania. 

Zależność tę można wytłumaczyć na kilka sposobów. Osoby długo zajmujące 
się nierządem znają wszelkie konsekwencje związane z  tym sposobem zarobko-
wania. Okoliczność, że zajmują się tym procederem już co najmniej 7 lat sprawia, 
iż nauczyły się one radzić sobie z jego negatywnymi skutkami, które nie są już tak 
dotkliwe jak na początku. Można powiedzieć, że prostytucję traktują jako normal-
ną pracę i źródło dochodów. Uzasadnione wydaje się także twierdzenie, że w za-
akceptowaniu tej formy zarobkowania swoją rolę odegrała orientacja wartościu-
jąca, gdyż jedną z jej funkcji jest działanie adaptacyjne (Popielski, 2008). Ujawnia 
się ono w  trudnych sytuacjach życiowych, często kryzysowych, które wymagają 
przeformułowania dotychczasowych celów i zamierzeń. Można założyć, że takim 
wydarzeniem jest podjęcie uprawiania prostytucji. Adaptacyjny wpływ orientacji 
aksjologicznej w tym przypadku polegał na dostosowaniu sfery normatywnej do 
nowych warunków i wymagań, a także przeformułowaniu dotychczasowych celów 
i dostosowanie ich do wybranego modelu życia.

Przeprowadzone badania wnoszą ciekawe aplikacje teoretyczne. Dotychczaso-
we publikacje naukowe dotyczyły w głównej mierze nieletnich dziewcząt zajmują-
cych się prostytucją. Niniejsza praca nie ma tego ograniczenia, gdyż opiera się na 
wynikach osób w wieku od 16 do 58 lat, z czego połowę stanowią osoby w wieku 
20-29 lat. W związku z tym zasadna wydaje się możliwość generalizacji tych wy-
ników na kobiety zajmujące się nierządem w wieku od 16 do 58 lat. Prezentowane 
badania opierające się na tej grupie wydają się nowatorskie. Dzięki nim staje się 
wiadome, że struktura rodziny pochodzenia nie odgrywa większej roli w później-
szym doświadczaniu objawów kryzysu wartościowania. Stwierdza się, że w gru-
pie kobiet zajmujących się nierządem, obecność bądź brak któregoś z  rodziców 
w procesie ich wychowywania nie wpływa różnicująco na sposób funkcjonowania 
sfery norm moralnych u tych kobiet. Fakt podjęcia się prostytucji wpływa na sferę 
aksjonormatywną, zwłaszcza w  początkowej fazie tego procederu zajmujące się 
nierządem kobiety doświadczają najwięcej trudności związanych z wartościowa-
niem, natomiast trwanie w tym „zajęciu” przez kilka lat znacząco zmniejsza ryzy-
ko wystąpienia zaburzeń w sferze standardów moralnych. 

Przeprowadzone analizy pozwalają potwierdzić, że osobowościowa orienta-
cja aksjologiczna u kobiet trudniących się nierządem wykazuje zależności z po-
czuciem przystosowania osobistego i samoskuteczności w sposób analogiczny do 
wcześniejszych wyników prowadzonych na innych grupach badawczych. Stwierdza 
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się, że osoby uprawiające prostytucję i  doświadczające nasilonych wskaźników 
kryzysu w wartościowaniu mają trudności z przystosowaniem osobistym, a także 
przejawiają niskie poczucie samoskuteczności.

Uzyskane wyniki można zastosować w  działalności praktycznej, zwłaszcza 
w odniesieniu do profi laktyki, terapii oraz resocjalizacji. Podczas prowadzenia od-
działywań terapeutycznych na osobach chcących zerwać z nierządem warto pa-
miętać, że poza doświadczaniem trudności w sferze aksjonormatywnej, kobiety te 
często mają niskie poczucie własnej skuteczności, które stanowi znaczący czynnik 
warunkujący powodzenie procesu terapii oraz wytrwania w podjętych postano-
wieniach. Kolejny element dotyczy trudności w sferze przystosowania osobistego. 
Oddziaływania terapeutyczne powinny uwzględniać, że kobiety te czują się niedo-
stosowane wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

Warto również pamiętać, że w  trakcie resocjalizacji osób długo trudniących 
się nierządem należy skupić się na uświadomieniu im negatywnych konsekwen-
cji tego zajęcia. Kobiety uprawiające prostytucję dłużej niż 7 lat mają tendencję 
do wypierania skutków tego procederu. Aby oddziaływania resocjalizacyjne były 
skuteczne, należy uświadomić im działanie mechanizmów obronnych, które pod-
trzymywały je w trwaniu w tym procederze. 

W kontekście profi laktyki społecznej ważną rolę wydają się odgrywać media. 
Należy dbać, aby przekaz medialny dotyczący seksualności oraz prostytucji był 
obiektywny oraz pokazywał konsekwencje dokonywanych wyborów życiowych. 
Ważne wydaje się również skupienie na kreowaniu pozytywnych wzorców zacho-
wań zamiast zarzucanego mediom wpajania postaw konsumpcyjnych oraz poka-
zywania treści prowokujących do agresji (por. Ostaszewska, 2012). W odniesieniu 
do profi laktyki szkolnej zasadne wydaje się dostosowanie edukacji seksualnej do 
wymagań i potrzeb współczesnej młodzieży. Należy przy tym akcentować znacze-
nie podmiotowości, dojrzałości i odpowiedzialności przed podjęciem pierwszych 
kontaktów seksualnych, bowiem te często warunkują sposób przeżywania seksu-
alności w dalszym życiu. 

Niniejsze badania mogą stanowić zachętę do dalszego eksplorowania podjętej 
tematyki. Warto jednak poznać ich ograniczenia. Uzyskane wyniki dotyczą jedy-
nie płci żeńskiej. Z uwagi na małą dostępność grupy badawczej analizy statystycz-
ne uwzględniały odpowiedzi kobiet aktualnie oraz w przeszłości zajmujących się 
prostytucją. Dodatkowo prezentowane wyniki ujmują jedynie wycinek rzeczy-
wistości związanej z wartościowaniem i sprzedawaniem ciała za pieniądze. War-
to również sprawdzić, czy wykryte zależności potwierdziłyby się w  odniesieniu 
do męskiej populacji zajmującej się prostytucją. Dodatkowo zasadne wydaje się 
sprawdzenie, jakie inne czynniki oddziałują na funkcjonowanie osobowościowej 
orientacji wartościującej. Ponadto do ciekawych wniosków prowadziłoby porów-
nanie uzyskanych wyników z innymi grupami osób wykluczonych społecznie oraz 
z  grupą kontrolną. Takie zestawienie pozwalałoby poznać i  zrozumieć zjawisko 
prostytucji w szerszym kontekście.
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