
ROZDZIAŁ VI: WYNIKI BADAŃ – ZWIĄZKI
MIĘDZY ZASOBAMI PSYCHOSPOŁECZNYMI

A PRZYSTOSOWANIEM OSOBISTYM
W GRUPIE AKTUALNYCH WIĘŹNIÓW

W  analizie uzyskanych wyników badań

uwzględniono zależności między pięcioma

kategoriami zasobów (podmiotowymi zasobami za-

rządzającymi, podmiotowymi zasobami strategicz-

nymi, zasobami stanu, zasobami materialnymi i za-

sobami energetycznymi) a  przystosowaniem

osobistym aktualnych więźniów. Przystosowanie

osobiste rozpatrywano zarówno w  aspekcie ogól-

nym, jak również w jego pięciu sferach: relacje z in-

nymi, relacje rodzinne, stosunek do siebie, dążenia

i cele, doświadczane problemy.

Do diagnozowania związków między psycho-

społecznymi zasobami a  przystosowaniem osobi-

stym wykorzystano procedurę statystyczną r-Pear-

sona, natomiast do przewidywania istotnych

współzależności w przedstawionym zakresie zasto-

sowano procedurę regresji wielorakiej.

6.1. PODMIOTOWE ZASOBY ZARZĄDZAJĄCE

A PRZYSTOSOWANIE OSOBISTE AKTUALNYCH

WIĘŹNIÓW

Podmiotowe zasoby zarządzające sprzyjające

przystosowaniu osobistemu aktualnych więźniów

(patrz Tabela 6.1):

• Wysoki poziom przystosowania osobistego aktu-

alnych więźniów współwystępuje z dużym natęże-

niem doświadczania:

 zysku zasobów podmiotowych (zarządzających)

  koherencji i  jej trzech elementów – zaradno-

ści, zrozumiałości i sensowności

 sukcesów w przeszłości, teraźniejszości i przy-

szłości

  relacji interpersonalnych typu: ciepły -

zgodny

  relacji interpersonalnych typu: towarzyski –

ekstrawertywny.

• Wysoki poziom przystosowania osobistego aktu-

alnych więźniów wiąże się w istotny sposób z ni-

skim nasileniem doświadczania:

 minionych problemów

 aktualnych sytuacji trudnych

 aktualnych porażek

  relacji interpersonalnych typu: arogancki –

wyrachowany

  relacji interpersonalnych typu: zimny – nie-

czuły

 anomii

 izolacji

 alienacji

 deficytów w zakresie realizowania wartości.

6.2. PODMIOTOWE ZASOBY ZARZĄDZAJĄCE

A PRZYSTOSOWANIE OSOBISTE AKTUALNYCH

WIĘŹNIÓW W SFERZE RELACJI Z  INNYMI

Podmiotowe zasoby zarządzające sprzyjające

przystosowaniu osobistemu aktualnych więźniów

w sferze relacji z innymi (patrz Tabela 6.2):

• Wysoki poziom przystosowania osobistego

w sferze relacji z  innymi u aktualnych więźniów

współwystępuje z  dużym natężeniem doświad-

czania zysku zasobów podmiotowych (zarządza-

jących).

• Wysoki poziom przystosowania osobistego

w sferze relacji z  innymi u aktualnych więźniów

wiąże się w istotny sposób z niskim nasileniem:

 poczucia anomii

  dezintegracji wartościowania.
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6.3. PODMIOTOWE ZASOBY ZARZĄDZAJĄCE

A PRZYSTOSOWANIE OSOBISTE AKTUALNYCH

WIĘŹNIÓW W SFERZE RELACJI RODZINNYCH

Podmiotowe zasoby zarządzające sprzyjające

przystosowaniu osobistemu aktualnych więźniów

w sferze relacji rodzinnych (patrz Tabela 6.3):

• Wysoki poziom przystosowania osobistego w sfe-

rze relacji rodzinnych u  aktualnych więźniów

współwystępuje z dużym natężeniem występowa-

nia relacji interpersonalnych typu ciepły – zgod-

ny.

• Wysoki poziom przystosowania osobistego w sfe-

rze relacji rodzinnych u aktualnych więźniów wią-

że się w  istotny sposób z niskim nasileniem do-

świadczania:

 relacji interpersonalnych typu: zimny – nieczu-

ły

 deficytów w zakresie realizowania wartości

 trudności z uporządkowaniem wartości w spój-

ny system

 dezintegracji wartościowania

 kryzysu w wartościowaniu.

6.4. PODMIOTOWE ZASOBY ZARZĄDZAJĄCE

A PRZYSTOSOWANIE OSOBISTE AKTUALNYCH

WIĘŹNIÓW W SFERZE STOSUNKU DO SIEBIE

Podmiotowe zasoby zarządzające sprzyjające

przystosowaniu osobistemu aktualnych więźniów

w sferze stosunku do siebie (patrz Tabela 6.4):

• Wysoki poziom przystosowania osobistego w sfe-

rze stosunku do siebie u  aktualnych więźniów

współwystępuje z  dużym natężeniem przewidy-

wania sukcesów w przyszłej perspektywie czaso-

wej.

6.5. PODMIOTOWE ZASOBY ZARZĄDZAJĄCE

A PRZYSTOSOWANIE OSOBISTE AKTUALNYCH

WIĘŹNIÓW W SFERZE DĄŻEŃ I CELÓW

Podmiotowe zasoby zarządzające sprzyjające

przystosowaniu osobistemu aktualnych więźniów

w sferze dążeń i celów (patrz Tabela 6.5):

• Wysoki poziom przystosowania osobistego w sfe-

rze dążeń i celów u aktualnych więźniów współ-

występuje z dużym natężeniem:

 pozyskiwania zasobów o charakterze podmio-

towym

 sukcesów w przeszłości, teraźniejszości i przy-

szłości

 relacji interpersonalnych typu: ciepły – zgod-

ny

  relacji interpersonalnych typu: towarzyski –

ekstrawertywny

 poczucia koherencji i  jego dwóch elementów

–zrozumiałości i sensowności.

• Wysoki poziom przystosowania osobistego

w  sferze dążeń i  celów u  aktualnych więźniów

wiąże się w  istotny sposób z  niskim nasileniem

doświadczania:

 sytuacji trudnych w przeszłości i w  teraźniej-

szości

  relacji interpersonalnych typu: arogancki –

wyrachowany

 bezsensu

 bezradności

 samowyobcowania

 izolacji

 alienacji

 deficytów w zakresie realizowania wartości

  trudności z porządkowaniem systemu warto-

ści w hierarchię

 dezintegracji wartości

 kryzysu w wartościowaniu

6.6. PODMIOTOWE ZASOBY ZARZĄDZAJĄCE

A PRZYSTOSOWANIE OSOBISTE AKTUALNYCH

WIĘŹNIÓW W SFERZE DOŚWIADCZANYCH

PROBLEMÓW

Podmiotowe zasoby zarządzające sprzyjające

przystosowaniu osobistemu aktualnych więźniów

w  sferze doświadczanych problemów (patrz

Tabela 6.6):

• Wysoki poziom przystosowania osobistego

w  sferze doświadczanych problemów u  aktual-

nych więźniów współwystępuje z dużym natęże-

niem odczuwania:

 znaczenia zasobów podmiotowych

 aktualnych sukcesów

 zrozumiałości zachodzących zdarzeń
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 sensowności

 koherencji.

• Wysoki poziom przystosowania osobistego w sfe-

rze doświadczanych problemów u  aktualnych

więźniów wiąże się w istotny sposób z niskim na-

sileniem doświadczania:

 sytuacji trudnych w przeszłości i teraźniejszo-

ści

  porażek w  przeszłej i  aktualnej perspektywie

czasowej

 izolacji

 deficytów w zakresie realizowania wartości

6.7. PODMIOTOWE ZASOBY ZARZĄDZAJĄCE

A PROGNOZA PRZYSTOSOWANIA OSOBISTEGO

AKTUALNYCH WIĘŹNIÓW

W przewidywaniu przystosowania osobistego

aktualnie osadzonych największe znaczenie mają

trzy kategorie podmiotowych zasobów zarządzają-

cych (patrz Tabela 6.7 i Rysunek 6.1):

• deficyty w zakresie realizowania wartości (wzro-

stowi przystosowania towarzyszy spadek deficy-

tów w zakresie realizowania wartości)

• nasilenie sukcesów w  przeszłości (wzrostowi

przystosowania towarzyszy zwiększenie minio-

nych sukcesów)

• poczucie pozyskiwania zasobów podmiotowych

(wzrostowi przystosowania towarzyszy zwiększe-

nie pozyskiwania zasobów podmiotowych).

Wymienione powyżej kategorie zasobów wy-

jaśniają 45% wariancji przystosowania osobistego

w  grupie aktualnych więźniów (R2 skorygowany:

0,45), a  ich związek z  przystosowaniem kształtuje

się na poziomie: R=0,62.
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6.8. PODMIOTOWE ZASOBY STRATEGICZNE

A PRZYSTOSOWANIE OSOBISTE AKTUALNYCH

WIĘŹNIÓW

Podmiotowe zasoby strategiczne sprzyjające

przystosowaniu osobistemu aktualnych więźniów

(patrz Tabela 6.8):

• Wysoki poziom przystosowania osobistego

u aktualnych więźniów wiąże się w  istotny sposób

z niskim nasileniem:

 działań asertywnych

 używania substancji psychoaktywnych – m. in.

alkoholu, amfetaminy, przetworów konopi, le-

ków uspokajających i/lub nasennych.

Podmiotowe zasoby strategiczne sprzyjające

przystosowaniu osobistemu aktualnych więźniów

w sferze relacji z innymi:

• Wysoki poziom przystosowania osobistego

w sferze relacji z  innymi u aktualnych więźniów

wiąże się w  istotny sposób z  niskim nasileniem

używania konopi i halucynogenów.

Podmiotowe zasoby strategiczne sprzyjające

przystosowaniu osobistemu aktualnych więźniów

w sferze relacji rodzinnych:

• Wysoki poziom przystosowania osobistego
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w  sferze relacji rodzinnych u  aktualnych więź-

niów wiąże się w  istotny sposób z niskim nasile-

niem:

 działań agresywnych

 działań antyspołecznych

 używania substancji psychoaktywnych – m. in.

heroiny, metadonu, przetworów konopi, halu-

cynogenów.

Podmiotowe zasoby strategiczne sprzyjające

przystosowaniu osobistemu aktualnych więźniów

w sferze stosunku do siebie:

• Wysoki poziom przystosowania osobistego w sfe-

rze stosunku do siebie u  aktualnych więźniów

wiąże się w  istotny sposób z  niskim nasileniem

działań asertywnych.

Podmiotowe zasoby strategiczne sprzyjające

przystosowaniu osobistemu aktualnych więźniów

w sferze dążeń i celów:

• Wysoki poziom przystosowania osobistego w sfe-

rze dążeń i celów u aktualnych więźniów wiąże się

w istotny sposób z niskim nasileniem:

 działań instynktownych

 działań „nie wprost”

 z religijnymi strategiami zaradczymi o charak-

terze negatywnym

 używania substancji psychoaktywnych – głów-

nie amfetaminy i ekstazy.

Podmiotowe zasoby strategiczne sprzyjające

przystosowaniu osobistemu aktualnych więźniów

w sferze doświadczanych problemów:

• W

ysoki poziom przystosowania osobistego w  sferze

doświadczanych problemów u  aktualnych więź-

niów wiąże się w istotny sposób z niskim nasile-

niem:

 unikania doświadczanych problemów

 działań „nie wprost”

  religijnych strategii zaradczych o  charakterze

negatywnym

 używaniem alkoholu

  używaniem leków uspokajających i/lub

nasennych.

6.9. PODMIOTOWE ZASOBY STRATEGICZNE

A PROGNOZA PRZYSTOSOWANIA

OSOBISTEGO AKTUALNYCH WIĘŹNIÓW

W  przewidywaniu przystosowania osobiste-

go aktualnie osadzonych największe znaczenie ma-

ją dwie kategorie podmiotowych zasobów strate-

gicznych (patrz Tabela 6.9 i Rysunek 6.2):

• używanie leków uspokajających i/lub nasennych

(wzrostowi przystosowania towarzyszy spadek
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używania leków uspokajających i/lub nasennych)

• działania asertywne (wzrostowi przystosowania

towarzyszy spadek działań asertywnych).

Wymienione powyżej kategorie zasobów wy-

jaśniają 14% wariancji przystosowania osobistego

w  grupie aktualnych więźniów (R2 skorygowany:

0,14), a  ich związek z  przystosowaniem kształtuje

się na poziomie: R=0,40.

6.10. ZASOBY STANU A PRZYSTOSOWANIE

OSOBISTE AKTUALNYCH WIĘŹNIÓW

Zasoby stanu sprzyjające przystosowaniu oso-

bistemu aktualnych więźniów (patrz Tabela 6.10):

• Wysoki poziom przystosowania osobistego u ak-

tualnych więźniów wiąże się w  istotny sposób

z dużym nasileniem:

 oceny społecznej typu: niezarozumiały – szczery

 oceny społecznej typu: ciepły – zgodny

 oceny społecznej typu: towarzyski – ekstrawer-

tywny.

• Wysokie nasilenie przystosowania osobistego

u  aktualnych więźniów współwystępuje istotnie

z niskim poziomem:

 trudności somatycznych

 problemów w funkcjonowaniu psychicznym.

Zasoby stanu sprzyjające przystosowaniu oso-

bistemu aktualnych więźniów w sferze relacji z in-

nymi:

• Wysoki poziom przystosowania osobistego w sfe-

rze relacji z innymi u aktualnych więźniów wiąże

się w istotny sposób z dużym nasileniem pozyski-

wania zasobów stanu.

• Wysokie nasilenie przystosowania osobistego

w sferze relacji z  innymi u aktualnych więźniów

współwystępuje istotnie z niskim poziomem trud-

ności somatycznych.

Zasoby stanu sprzyjające przystosowaniu

osobistemu aktualnych więźniów w  sferze relacji

rodzinnych:

• Wysokie nasilenie przystosowania osobistego

w  sferze relacji rodzinnych u  aktualnych więź-

niów istotnie współwystępuje z  niskim pozio-

mem oceny społecznej typu: zimny – nieczuły.

Zasoby stanu sprzyjające przystosowaniu

osobistemu aktualnych więźniów w  sferze dążeń

i celów:

• Wysoki poziom przystosowania osobistego

w  sferze dążeń i  celów u  aktualnych więźniów

wiąże się w istotny sposób ze wzrostem:

 wieku

 spostrzegania oceny społecznej typu: niezaro-

zumiały – szczery

 spostrzegania oceny społecznej typu: ciepły –

zgodny.

Zasoby stanu sprzyjające przystosowaniu

osobistemu aktualnych więźniów w  sferze do-

świadczanych problemów:

• Wysokie nasilenie przystosowania osobistego

w  sferze doświadczanych problemów u  aktual-

nych więźniów istotnie współwystępuje z niskim

poziomem:

 trudności somatycznych

  problemów w  zakresie funkcjonowania psy-

chicznego.

6.11. ZASOBY STANU A PROGNOZA

PRZYSTOSOWANIA OSOBISTEGO

AKTUALNYCH WIĘŹNIÓW

W  przewidywaniu przystosowania osobiste-

go aktualnie osadzonych największe znaczenie ma-

ją trzy kategorie zasobów stanu (patrz Tabela 6.11

i Rysunek 6.3):
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• nasilenie trudności psychicznych (wzrostowi

przystosowania osobistego towarzyszy spadek

trudności psychicznych)

• wykształcenie (wzrostowi przystosowania osobi-

stego towarzyszy wzrost poziomu wykształcenia)

• spostrzeganie oceny społecznej typu: ciepły –

zgodny (wzrostowi przystosowania osobistego to-

warzyszy nasilenie spostrzegania oceny społecz-

nej typu: ciepły – zgodny).

Wymienione powyżej kategorie zasobów

wyjaśniają 24% wariancji przystosowania osobiste-

go w  grupie aktualnych więźniów (R2 skorygowa-

ny: 0,24), a ich związek z przystosowaniem kształtu-

je się na poziomie: R=0,53.

6.12. ZASOBY MATERIALNE

A PRZYSTOSOWANIE OSOBISTE AKTUALNYCH

WIĘŹNIÓW

Zasoby materialne sprzyjające przystosowa-

niu osobistemu aktualnych więźniów (patrz

Tabela 6.12):

• Wysoki poziom przystosowania osobistego u ak-

tualnych więźniów wiąże się w  istotny sposób

z dużym nasileniem:

 korzystnej sytuacji materialnej

 pozyskiwania bazowych zasobów materialnych

 pozyskiwania zasobów materialnych dla dzie-

ci.

• Wysokie nasilenie przystosowania osobistego

u  aktualnych więźniów współwystępuje istotnie

z  niskim poziomem strat zasobów materialnych

dla dzieci.

Zasoby materialne sprzyjające przystosowa-

niu osobistemu aktualnych więźniów w sferze rela-

cji z innymi:

• Wysoki poziom przystosowania osobistego

w sferze relacji z  innymi u aktualnych więźniów

wiąże się w  istotny sposób z  dużym nasileniem

pozyskiwania zasobów o charterze materialnym.

• Wysokie nasilenie przystosowania osobistego

w sferze relacji z  innymi u aktualnych więźniów

istotnie współwystępuje z niskim poziomem od-

czuwanej straty luksusowych zasobów material-

nych.

Zasoby materialne sprzyjające przystosowa-

niu osobistemu aktualnych więźniów w sferze sto-

sunku do siebie:

• Wysoki poziom przystosowania osobistego

w  sferze stosunku do siebie u  aktualnych więź-

niów wiąże się w istotny sposób z dużym nasile-

niem pozyskiwania zasobów o  charterze mate-

rialnym.

• Wysokie nasilenie przystosowania osobistego

w  sferze stosunku do siebie u  aktualnych więź-

niów istotnie współwystępuje z  niskim pozio-

mem odczuwanej straty luksusowych zasobów

materialnych.

Zasoby materialne sprzyjające przystosowa-

niu osobistemu aktualnych więźniów w sferze dą-

żeń i celów:

• Wysoki poziom przystosowania osobistego

w  sferze dążeń i  celów u  aktualnych więźniów

wiąże się w istotny sposób z dużym nasileniem:
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 pozyskiwania zasobów materialnych

 pozyskiwania narzędzi pozwalających na zdo-

bywanie zasobów materialnych.

6.13. ZASOBY MATERIALNE A PROGNOZA

PRZYSTOSOWANIA OSOBISTEGO AKTUALNYCH

WIĘŹNIÓW

W przewidywaniu przystosowania osobistego

aktualnie osadzonych największe znaczenie posia-

da jedna kategoria zasobów materialnych (patrz

Tabela 6.13):

• pozyskiwanie zasobów o materialnym charakte-

rze (wzrostowi przystosowania osobistego towa-

rzyszy wzrost możliwości w zakresie pozyskiwa-

nia zasobów materialnych).

Wymieniona powyżej kategoria zasobów ma-

terialnych wyjaśnia 8% wariancji przystosowania

osobistego w grupie aktualnych więźniów (R2 sko-

rygowany: 0,08), a  jej związek z  przystosowaniem

kształtuje się na poziomie: R=0,30.
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6.14. ZASOBY ENERGETYCZNE

A PRZYSTOSOWANIE OSOBISTE AKTUALNYCH

WIĘŹNIÓW

Zasoby energetyczne sprzyjające przystoso-

waniu osobistemu aktualnych więźniów (patrz

Tabela 6.14):

• Wysoki poziom przystosowania osobistego u ak-

tualnych więźniów wiąże się w  istotny sposób

z  dużym nasileniem takich zasobów energetycz-

nych, jak:

 czas wolny i odpoczynek

 siła fizyczna i czas na wykonywanie pracy.

Zasoby energetyczne sprzyjające przystosowa-

niu osobistemu aktualnych więźniów w sferze rela-

cji z innymi:

• Wysoki poziom przystosowania osobistego w sfe-

rze relacji z innymi u aktualnych więźniów wiąże

się w istotny sposób z dużym nasileniem siły i cza-

su do pracy.

• Wysokie nasilenie przystosowania osobistego

w  sferze relacji z  innymi u  aktualnych więźniów

istotnie współwystępuje z  niskim poziomem od-

czuwanej utraty takich zasobów energetycznych,

jak: aktywa finansowe i zabezpieczenia finansowe.

Zasoby energetyczne sprzyjające przystosowa-

niu osobistemu aktualnych więźniów w sferze sto-

sunku do siebie:

• Wysoki poziom przystosowania osobistego w sfe-

rze stosunku do siebie u  aktualnych więźniów

wiąże się w istotny sposób z dużym nasileniem zy-

sków energetycznych u osób najbliższych.

• Wysokie nasilenie przystosowania osobistego

w  sferze stosunku do siebie u  aktualnych więź-

niów istotnie współwystępuje z  niskim pozio-

mem utraty zabezpieczenia finansowego.

Zasoby energetyczne sprzyjające przystoso-

waniu osobistemu aktualnych więźniów w  sferze

dążeń i celów:

• Wysokie nasilenie przystosowania osobistego

w  sferze dążeń i  celów u  aktualnych więźniów

wiąże się w istotny sposób z wysokim poziomem:

 aktywów finansowych

 zabezpieczeń finansowych.

Zasoby energetyczne sprzyjające przystoso-

waniu osobistemu aktualnych więźniów w  sferze

doświadczanych problemów:

• Wysokie nasilenie przystosowania osobistego

w  sferze doświadczanych problemów u  aktual-

nych więźniów wiąże się w  istotny sposób z wy-

sokim poziomem zasobów energetycznych w po-

staci czasu wolnego i odpoczynku.

6.15. ZASOBY ENERGETYCZNE A PROGNOZA

PRZYSTOSOWANIA OSOBISTEGO

AKTUALNYCH WIĘŹNIÓW

W  przewidywaniu przystosowania osobiste-

go aktualnie osadzonych największe znaczenie po-

siada jedna kategoria zasobów energetycznych

(patrz Tabela 6.15):

• Zasoby energetyczne – pozyskiwanie siły i czasu

do pracy (wzrostowi przystosowania osobistego

towarzyszy wzrost tego rodzaju zasobów energe-

tycznych).

Wymieniona powyżej kategoria zasobów

energetycznych wyjaśnia 7% wariancji przystoso-

wania osobistego w  grupie aktualnych więźniów

(R2 skorygowany: 0,07), a  jej związek z przystoso-

waniem kształtuje się na poziomie: R=0,29.
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