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Nazwa zadania: Diagnoza zjawiska spożywania napojów alkoholowych 

 

Celem zadania była ocena problemu spożywania napojów alkoholowych przez 

uczniów oraz osoby dorosłe, określenie zespołu czynników osobowościowych i rodzinnych, 

które mogą być istotnymi predyktorami rozwoju uzależnienia od napojów alkoholowych  

u badanych oraz wskazanie zaburzeń współwystępujących ze spożywaniem napojów 

alkoholowych. 

Grupę badaną stanowiło 1500 osób dorosłych i 2300 osób nieletnich. 

Zastosowano następujące metody badawcze: - Ankietę własnej konstrukcji, na 

podstawie której określono: wiek, płeć, szkołę lub placówkę, miejsce zamieszkania, trudności 

w nauce, dane dotyczące: spożywania napojów alkoholowych (częstotliwość, wzór picia, 

motywy nadużywania lub spożywania alkoholu przez nieletnich), ucieczek z domu, wagarów, 

myśli, planów, prób samobójczych, dokonywanych samouszkodzeń, trudności w relacjach  

z rówieśnikami, stosowania innych środków psychoaktywnych. 

- Test IAT Young, służący do oceny nasilenia objawów uzależnienia od Internetu; 

- Test Przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbruna, służący do oceny obrazu siebie, cech 

osobowości; 

- Kwestionariusz Radzenia Sobie ze Stresem KRS; 

- Kwestionariusz do Badania Relacji w Rodzinie autorstwa Pawłowskiej; 

- Inwentarz do Badania Syndromu Agresji Gasia; 

Badania przeprowadzono w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, których 

dyrektorzy wyrazili zgodę na badania oraz wśród studentów uczelni wyższych na terenie 

miasta Lublin. Podkreślić należy, że badaniami objęto tylko tych uczniów w wielu do 16r.ż., 

których również rodzice wyrazili zgodę na badania. W Domach Opieki Społecznej 30 osób, 

które wyraziły zgodę na badania stwierdziły, że nie spożywają żadnych napojów 

alkoholowych. 

 



Spożywanie alkoholu przez nieletnich 

 

Otrzymane wyniki badań wskazują, że o spożywaniu napojów alkoholowych informuje 

70,16% nieletnich. Wyniki przedstawiono graficznie na wykresie 1. 

 

Wykres 1. Spożywaniu napojów alkoholowych przez nieletnich 

 
 

W badanej grupie nieletnich 3,80% informuje o nadużywania alkoholu (3,15% kobiet i 5,29% 

mężczyzn), istotnie więcej mężczyzn niż kobiet (chi-kwadrat=9,62; p=0,002). Do upijania się 

przyznawało się 37,98% osób (34,33% kobiet i 46,44% mężczyzn), istotnie więcej mężczyzn 

niż kobiet (chi-kwadrat=47,50; p=0,001). Wyniki przedstawiono graficznie na wykresach 2-7. 

 

Wykres 2. Nadużywanie alkoholu przez nieletnich 

 

70,16%

29,84%

Spożywaniu napojów alkoholowych przez 
nieletnich

TAK

NIE

3,80%

96,20%

Nadużywanie alkoholu przez nieletnich

TAK

NIE



Wykres 3. Nadużywanie alkoholu przez nieletnich - dziewczęta 

 

 

Wykres 4. Nadużywanie alkoholu przez nieletnich - chłopcy 

 

 

Wykres 5. Upijanie się przez nieletnich 
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Wykres 6. Upijanie się przez nieletnich - dziewczęta 

 

 

Wykres 7. Upijanie się przez nieletnich - chłopcy 

 

 

O spożywaniu piwa informuje 83% badanych (81,49% kobiet i 86,86% mężczyzn), 

istotnie więcej mężczyzn niż kobiet (chi-kwadrat=9,80; p=0,002). Wino pije – 15,36% 

badanych (16,68% kobiet i 12,69% mężczyzn), istotnie więcej kobiet niż mężczyzn (chi-

kwadrat=5,79; p=0,02). Wódkę spożywa 25,29% uczniów (25,47% kobiet i 24,82% 

mężczyzn). Wyniki przedstawiono graficznie na wykresach 8-16. 
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Wykres 8. Spożywanie piwa przez nieletnich 

 

 

Wykres 9. Spożywanie piwa przez nieletnie dziewczęta 

 

 

Wykres 10. Spożywanie piwa przez nieletnich chłopców 

 

83%

17%

Spożywanie piwa przez nieletnich

TAK

NIE

81,49%

18,51%

Spożywanie piwa przez nieletnie dziewczęta

TAK

NIE

86,86%

13,14%

Spożywanie piwa przez nieletnich chłopców

TAK

NIE



Wykres 11. Spożywanie wina przez nieletnich 

 

 

Wykres 12. Spożywanie wina przez nieletnie dziewczęta 

 

Wykres 13. Spożywanie wina przez nieletnich chłopców 
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Wykres 14. Spożywanie wódki przez nieletnich 

 

 

Wykres 15. Spożywanie wódki przez nieletnie dziewczęta 

 

 

Wykres 16. Spożywanie wódki przez nieletnich chłopców 
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Na pytanie o przyczyny upijania się badani nieletni odpowiadali następująco: 

- „bo lubię” – 35% (34% kobiet i 38% mężczyzn), 

- „dla towarzystwa” – 62% (61% kobiet i 64% mężczyzn), 

- „w celu ucieczki od problemów” – 9% (10% kobiet i 6% mężczyzn), istotnie więcej 

dziewcząt niż chłopców (chi-kwadrat=9,10; p=0,003), 

- „aby być bardziej śmiały” - 10,70% (11% kobiet i 11% mężczyzn). 

Największa grupa nieletnich informuje, że pije alkohol w celu dostosowania się do grupy : 

„dla towarzystwa” oraz „bo lubi”. Dla większej liczby dziewcząt niż chłopców alkohol 

stanowi  „ucieczkę” od problemów. Wyniki przedstawiono graficznie na wykresach 17-28. 

 

Wykres 17. Przyczyny upijania się przez nieletnich – bo lubię 

 

 

Wykres 18. Przyczyny upijania się przez nieletnie dziewczęta – bo lubię  
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Wykres 19. Przyczyny upijania się przez nieletnich chłopców – bo lubię 

 

 

Wykres 20. Przyczyny upijania się przez nieletnich – dla towarzystwa 

 

 

Wykres 21. Przyczyny upijania się przez nieletnie dziewczęta – dla towarzystwa 
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Wykres 22. Przyczyny upijania się przez nieletnich chłopców – dla towarzystwa 

 

 

Wykres 23. Przyczyny upijania się przez nieletnich – w celu ucieczki od problemów 

 

 

Wykres 24. Przyczyny upijania się przez nieletnie dziewczęta – w celu ucieczki od problemów 
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Wykres 25. Przyczyny upijania się przez nieletnich chłopców – w celu ucieczki od problemów 

 

 

Wykres 26. Przyczyny upijania się przez nieletnich – aby być bardziej śmiałym 

 

 

Wykres 27. Przyczyny upijania się przez nieletnie dziewczęta – aby być bardziej śmiałym 
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Wykres 28. Przyczyny upijania się przez nieletnich chłopców – aby być bardziej śmiałym 

 

 

Wiek nieletnich a spożywanie alkoholu 
 

Najwięcej nieletnich w wieku 17 lat informuje o spożywaniu alkoholu. Podkreślić 

należy, że picie napojów alkoholowych znacząco wzrasta u młodzieży 16 letniej,  

w porównaniu do uczniów młodszych, co przedstawiają poniższe wyniki (tab.1.). Wyniki 

przedstawiono graficznie na wykresie 29. 

 

Tab. 1. Rozpowszechnienie spożywania alkoholu w określonych grupach wiekowych 

Wiek nieletnich (w latach) Odsetek osób spożywających alkohol 

13 0,28%; 

14 3,16% 

15 4,05% 

16 20,75% 

17 71,75% 

 

Wykres 29. Rozpowszechnienie spożywania alkoholu w określonych grupach wiekowych 
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Rodzaj szkoły a spożywanie alkoholu przez uczniów 

 

O spożywaniu napojów alkoholowych informuje 84,97% licealistów i 14,96% 

gimnazjalistów. Wyniki przedstawiono graficznie na wykresach 30-31. 

 

Wykres 30. Spożywaniu napojów alkoholowych przez licealistów 

 

 

Wykres 31. Spożywaniu napojów alkoholowych przez gimnazjalistów 
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Czynniki ryzyka spożywania alkoholu przez nieletnich 

 

Na podstawie danych uzyskanych od badanych w wieku do 18 roku życia, określono 

czynniki rodzinne i osobowościowe, które łączą się ze spożywaniem przez nich alkoholu. 

 

A/. Czynniki rodzinne 

W tabeli 2 zamieszczono współczynniki korelacji obliczone między wynikami w 

skalach Kwestionariusza Zaburzonych Relacji w Rodzinie a spożywaniem alkoholu przez 

nieletnich i wiekiem inicjacji alkoholowej. 

 

Tab. 2. Współczynniki korelacji obliczone między wynikami w skalach Kwestionariusza 

Zaburzonych Relacji w Rodzinie a spożywaniem alkoholu przez nieletnich i wiekiem inicjacji 

alkoholowej 
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Brak akceptacji 0,12*** 

0,05 

  0,09** 

0,04 

  -0,11*** 0,10*** -0,11*** 

Symbioza -0,10*** 

0,00 

  -0,05 -0,04 -0,01 -0,02 0,06* 

Koalicja z matką 0,12*** 

0,04 

  0,10*** 0,02 -0,05 0,05 -0,05 

Koalicja z ojcem 0,11*** 0,11*** 0,03 0,10*** -0,06* 0,06* 0,03 

Regresja 0,08** 0,02 0,05 0,08** -0,08** 0,03 -0,12*** 

Zamiana ról 0,03 0,06* 0,07* 0,09** -0,03 0,05 -0,07** 

Przemoc 

 0,13*** 

  0,07** 0,12*** 0,06* -0,06* 0,10*** -0,13*** 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 (p – poziom istotności) 

 

Spożywanie alkoholu przez nieletnich (piwa, wódki), upijanie się oraz młodszy wiek inicjacji 

alkoholowej łączy z się z poczuciem braku akceptacji ze strony rodziców, odrzucenia, 

osamotnienia w rodzinie, a także z doświadczaniem ze strony rodziców przemocy. 

Spożywanie alkoholu przez nieletnich współwystępuje również z lękiem przed dorastaniem, 

opuszczeniem rodziców, poczuciem bycia dla nich opiekunem, powiernikiem, wsparciem, 

zaangażowaniem w ich problemy małżeńskie i konflikty oraz podważaniem przez rodziców 

wzajemnie swoich zasad wychowawczych. 



Tworzenie przez dziecko koalicji z matką przeciwko ojcu współwystępuje ze spożywaniem 

alkoholu przez nieletnich oraz upijaniem się.  

Tworzenie koalicji przez dziecko z ojcem przeciwko matce łączy się ze spożywaniem piwa  

i wódki przez nieletnich oraz z większą częstotliwością upijania się. 

Z młodszym wiekiem inicjacji alkoholowej i częstym upijaniem się przez nieletnich 

współwystępuje lęk przed zadaniami dorosłego życia oraz pełnieniem przez dziecko roli 

opiekuna swoich rodziców. 

 

B/. Czynniki osobowościowe 

W tabelach 3,4 i 5 zamieszczono współczynniki korelacji obliczone między cechami 

obrazu siebie, sposobami radzenia sobie ze stresem i rodzajami przejawianej agresji  

a spożywaniem alkoholu przez nieletnich i wiekiem inicjacji alkoholowej. 

 

Tab. 3. Współczynniki korelacji obliczone między wynikami w skalach Testu 

Przymiotnikowego ACL a spożywaniem alkoholu przez nieletnich 

 Skale ACL 

Spożywanie 

alkoholu 

  

r p 

No-Ckd (ogólna liczba wybranych przymiotników) 0,11 p=,018 

Fav (liczba przymiotników pozytywnych) -0,12 p=,013 

Unfav (liczba przymiotników negatywnych) 0,17 p=,000 

Com (typowość) -0,20 p=,000 

Ach (potrzeba osiągnięć) -0,06   

Dom (potrzeba dominacji) 0,05   

End (potrzeba wytrwałości) -0,18 p=,000 

Ord (potrzeba porządku) -0,19 p=,000 

Int (potrzeba rozumienia siebie i innych) -0,21 p=,000 

Nur (potrzeba opiekowania się innymi) -0,10 p=,027 

Aff (potrzeba afiliacji) -0,05   

Het (potrzeba kontaktów heteroseksualnych) 0,11 p=,025 

Exh (potrzeba ujawniania siebie) 0,15 p=,001 

Aut (potrzeba autonomii) 0,11 p=,015 

Agg (potrzeba agresji) 0,21 p=,000 

Cha (potrzeba zmiany) 0,12 p=,011 

Suc (potrzeba wsparcia) -0,02   

Aba (potrzeba poniżania siebie) -0,12 p=,012 

Def (potrzeba podporządkowania się) -0,16 p=,001 

Crs (skala gotowość na poradnictwo) 0,07   

S-Cn (skala samokontroli) -0,16 p=,000 



S-Cfd (skala zaufania do siebie) 0,01   

P-adj (skala przystosowania osobistego) -0,07   

Iss (skala idealnego obrazu siebie) -0,07   

Cps (skala osobowości twórczej) 0,00   

Mls (skala zdolności przywódczych) -0,03   

Mas (skala męskości) 0,13 p=,006 

Fem (skala kobiecości) 0,00   

Cp (skala rodzica krytycznego) 0,10 p=,031 

Np (skala rodzica opiekuńczego) -0,13 p=,005 

A (skala dorosłego) -0,16 p=,001 

Fc (skala dziecka wolnego) 0,13 p=,004 

Ac (skala dziecka przystosowanego) 0,09 p=,048 

  r-współczynnik korelacji; p-poziom istotności 

 

Otrzymane wyniki badań informują, że nieletnich, którzy spożywają alkohol 

charakteryzuje negatywna samoocena, nasilona impulsywność, niski wgląd w motywy 

rozumienia siebie i innych ludzi, niska empatia, nasilone dążenie do doświadczania nowych 

bodźców, łamania zasad i norm społecznych, krytykowania, poniżania innych ludzi, nasilony 

bunt, agresja, nasilona potrzeba manipulowania innymi w celu zwrócenia na siebie uwagi 

innych oraz nawiązywania kontaktów heteroseksualnych. Nieletni spożywający alkohol są 

mało odpowiedzialni, brakuje im autonomii, przejawiają trudności w radzeniu sobie ze 

stresem i zadaniami codziennego życia. Młodzież spożywającą alkohol charakteryzuje 

negatywny obraz siebie, ale także i innych ludzi, wobec których przejawiają agresję  

i wrogość. 

 

Tab. 4. Współczynniki korelacji obliczone między wynikami w skalach Kwestionariusza 

Radzenia Sobie ze Stresem a spożywaniem alkoholu przez nieletnich 

 Skale Kwestionariusza radzenia sobie ze stresem 

Spożywanie 

alkoholu  

r p 

BAG (bagatelizacja) 0,07 p=,031 

PZI (porównywanie z innymi) 0,13 p=,000 

OPW (obrona przed winą) 0,13 p=,000 

ODW (odwrócenie uwagi) 0,05   

ZSA (zastępcza satysfakcja) 0,08 p=,007 

PSA (poszukiwanie samopotwierdzenia) 0,10 p=,002 

PKPS (próba kontroli przebiegu sytuacji) 0,05   

PKSR (próba kontroli swoich reakcji) 0,06 p=,042 

PIS (pozytywne instruowanie siebie) 0,08 p=,006 

PSW (poszukiwanie społecznego wsparcia) 0,05   



TUN (tendencja unikowa) 0,07 p=,016 

TUC (tendencja ucieczkowa) 0,11 p=,000 

IZOL (izolowanie się od ludzi) 0,12 p=,000 

DZWM (dalsze zajmowanie się w myślach) 0,10 p=,001 

REZ (rezygnacja) 0,12 p=,000 

UNS (użalanie się nad sobą) 0,11 p=,000 

OS (obwinianie siebie) 0,10 p=,001 

AGR (agresja) 0,17 p=,000 

UZAL (uzależnienie) 0,26 p=,000 

  r-współczynnik korelacji; p-poziom istotności 

 

Nieletni, którzy spożywają alkohol w sytuacji stresu najczęściej bagatelizują problemy, 

poszukują zastępczej satysfakcji (robią zakupy, spożywają alkohol, leki uspakajające), czują 

się lepsi w radzeniu sobie z zadaniami od innych, uciekają od problemów, izolują się od ludzi, 

długotrwale koncentrują się na poniesionych porażkach, reagują poczuciem rezygnacji, 

przygnębienia oraz przejawiają zachowania agresywne lub autoagresywne. 

Spożywanie alkoholu przez nieletnich współwystępuje, jak wykazały wyniki nie tylko  

z negatywnym obrazem siebie, ale również ze stosowaniem destruktywnych, 

nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem. 

 

Tab. 5. Współczynniki korelacji obliczone między wynikami w skalach Inwentarza IPSA  

a spożywaniem alkoholu przez nieletnich 

 Skale Kwestionariusza Agresji 

Spożywanie 

alkoholu  

r p 

Samoagresja emocjonalna 0,06   

Samoagresja fizyczna 0,11 p=,011 

Wrogość wobec otoczenia 0,13 p=,005 

Nieuświadomione skłonności agresywne 0,16 p=,000 

Agresja przemieszczona 0,12 p=,009 

Agresja pośrednia 0,16 p=,000 

Agresja słowna 0,16 p=,000 

Agresja fizyczna 0,17 p=,000 

Kontrola zachowań agresywnych -0,07   

Skłonność do działań odwetowych 0,21 p=,000 

Agresja ogólna 0,18 p=,000 

  r-współczynnik korelacji; p-poziom istotności 

 

Otrzymane wyniki analiz statystycznych wykazały, że nieletnie spożywający alkohol 

często przejawiają agresję fizyczną, przemieszczoną, pośrednią, słowną oraz podejmują 

działania odwetowe. 



Spożywanie alkoholu przez nieletnich a inne zachowania ryzykowne 

 

Na podstawie uzyskanych danych określono inne zachowania ryzykowne, 

współwystępujące ze spożywaniem napojów alkoholowych przez nieletnich (tab.6). 

 

Tab. 6. Współczynniki korelacji między spożywaniem alkoholu przez nieletnich a innymi 

zachowaniami ryzykownymi 

 Zachowania 

ryzykowne 

Spożywanie 

alkoholu 

  

Nadużywanie  

  

Upijanie się 

  

Piwo 

  

Wódka 

  

r p r p r p r p r p 

Stosowanie 

narkotyków 0,27 p=,000 0,11 p=,001 0,32 p=,000 0,07 p=,023 0,16 p=,000 

Marihuana 0,27 p=,000 0,09 p=,004 0,30 p=,000 0,07 p=,041 0,15 p=,000 

Amfetamina 0,08 p=,017 0,17 p=,000 0,07 p=,032 0,03   0,07 p=,027 

LSD 0,06 

 

0,01   0,00   0,02   0,03   

Dopalacze 0,06 

 

0,08 p=,015 0,08 p=,012 0,06   0,05   

Wagary 0,31 p=,000 0,06   0,21 p=,000 0,02   0,12 p=,000 

Ucieczki z domu 0,06 

 

0,02   0,03   0,00   0,06   

Myśli 

samobójcze 0,05 

 

0,07 p=,032 0,09 p=,005 -0,02   0,06   

Plany 

samobójcze 0,05 

 

0,08 p=,016 0,06 p=,070 -0,04   0,06   

Próby 

samobójcze 0,03 

 

0,07 p=,025 0,03   -0,03   0,04   

Samouszkodzenia 0,10 p=,003 0,10 p=,002 0,13 p=,000 -0,03   0,11 p=,000 

  r-współczynnik korelacji; p-poziom istotności 

 

Spożywanie alkoholu przez nieletnich współwystępuje ze stosowaniem marihuany, 

amfetaminy, wagarowaniem oraz dokonywaniem samouszkodzeń. Stwierdzono istotne 

zależności między upijaniem się przez młodzież a stosowaniem narkotyków, dopalaczy, 

wagarowaniem, dokonywaniem samouszkodzeń oraz zgłaszaniem przez badanych myśli  

i planów samobójczych. Młodzież przyznająca się do nadużywania alkoholu informuje 

ponadto o dokonywaniu prób samobójczych. 

Z piciem piwa przez nieletnich współwystępuje również palenie marihuany, a 

spożywaniem wódki – stosowanie także amfetaminy. 

Następnie obliczono współczynniki korelacji między wynikiem w skali ogólnej 

Kwestionariusza IAT Younga spożywaniem alkoholu przez nieletnich (tab.7.). 

 

 



Tab. 7. Współczynniki korelacji między spożywaniem alkoholu przez nieletnich objawami 

uzależnienia od Internetu 

 Wynik ogólny IAT Young 

Picie 

alkoholu 

  
Nadużywania 
  

Upijanie się 
  

Picie wódki 
  

r p r p r p r p 

Uzależnienie od Internetu 0,13 p=,000 0,10 p=,001 0,08 p=,005 0,13 p=,000 

  r-współczynnik korelacji; p-poziom istotności 

 

Wyniki zamieszczone w tabeli informują, że spożywanie alkoholu przez młodzież 

współwystępuje z nasilonymi objawami uzależnienia od Internetu.  

Picie alkoholu przez nieletnich istotnie koreluje również z występowaniem problemów  

z nauką (r=0,26; p=0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problem nadużywania alkoholu przez dorosłych 

 

W badanej grupie 5,15% informowało o nadużywania alkoholu (4,30% kobiet i 7,11% 

mężczyzn), istotnie więcej mężczyzn niż kobiet (chi-kwadrat=5,10; p=0,02). Do upijania się 

przyznawało się 54,69% osób (47,30% kobiet i 71,49% mężczyzn), istotnie więcej mężczyzn niż 

kobiet (chi-kwadrat=74,80; p=0,001). Wyniki przedstawiono graficznie na wykresach 32-37. 

 

Wykres 32. Nadużywanie alkoholu przez dorosłych 

 

 

 

Wykres 33. Nadużywanie alkoholu przez dorosłe kobiety 
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Wykres 34. Nadużywanie alkoholu przez dorosłych mężczyzn 

 

 

Wykres 35. Upijanie się przez osoby dorosłe 

 

Wykres 36. Upijanie się przez dorosłe kobiety 
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Wykres 37. Upijanie się przez dorosłych mężczyzn 

 

 

O spożywaniu piwa informuje 84% badanych (82% kobiet i 89% mężczyzn), wina – 18% 

badanych (22% kobiet i 11% mężczyzn), wódki – 24,75% (25% kobiet i 24% mężczyzn). 

Wyniki przedstawiono graficznie na wykresach 38-46. 

 

Wykres 38. Spożywanie piwa przez osoby dorosłe 
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Wykres 39. Spożywanie piwa przez dorosłe kobiety 

 

 

Wykres 40. Spożywanie piwa przez dorosłych mężczyzn 

 

 

Wykres 41. Spożywanie wina przez osoby dorosłe 
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Wykres 42. Spożywanie wina przez dorosłe kobiety 

 

 

Wykres 43. Spożywanie wina przez dorosłych mężczyzn 

 

 

Wykres 44. Spożywanie wódki przez osoby dorosłe 
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Wykres 45. Spożywanie wódki przez dorosłe kobiety 

 

 

Wykres 46. Spożywanie wódki przez dorosłych mężczyzn 

 

 

Na pytanie o przyczyny upijania się badani odpowiadali następująco: 

-bo lubię – 37% (34% kobiet i 42% mężczyzn), 

-dla towarzystwa – 66% (69% kobiet i 66% mężczyzn), 

- w celu ucieczki od problemów – 6% (7% kobiet i 6% mężczyzn), 

- aby być bardziej śmiałym- 8,30% (8% kobiet i 8% mężczyzn). 

 

Wyniki przedstawiono graficznie na wykresach 47-58. 
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Wykres 47. Przyczyny upijania się przez dorosłych – bo lubię 

 

 

Wykres 48. Przyczyny upijania się przez dorosłe kobiety – bo lubię  

 

 

Wykres 49. Przyczyny upijania się przez dorosłych mężczyzn – bo lubię 
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Wykres 50. Przyczyny upijania się przez dorosłych – dla towarzystwa 

 

 

Wykres 51. Przyczyny upijania się przez dorosłe kobiety – dla towarzystwa 

 

 

Wykres 52. Przyczyny upijania się przez dorosłych mężczyzn – dla towarzystwa 
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Wykres 53. Przyczyny upijania się przez dorosłych – w celu ucieczki od problemów 

 

 

Wykres 54. Przyczyny upijania się przez dorosłe kobiety – w celu ucieczki od problemów 

 

 

Wykres 55. Przyczyny upijania się przez dorosłych mężczyzn – w celu ucieczki od problemów 
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Wykres 56. Przyczyny upijania się przez dorosłych – aby być bardziej śmiałym 

 

 

Wykres 57. Przyczyny upijania się przez dorosłe kobiety – aby być bardziej śmiałym 

 

 

Wykres 58. Przyczyny upijania się przez dorosłych mężczyzn – aby być bardziej śmiałym 
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Czynniki ryzyka nadużywania alkoholu przez dorosłych 

 

Na podstawie danych uzyskanych od badanych dorosłych określono czynniki rodzinne i 

osobowościowe, które łączą się z nadużywaniem przez nich alkoholu. 

 

A/. Czynniki rodzinne 

W tabeli 10 zamieszczono współczynniki korelacji obliczone między wynikami  

w skalach Kwestionariusza Zaburzonych Relacji w Rodzinie (KZRR) a nadużywaniem 

alkoholu przez badanych dorosłych. 

 

Tab. 8. Współczynniki korelacji obliczone między wynikami w skalach KZRR  

a nadużywaniem alkoholu przez dorosłych 

 Skale Kwestionariusza Zaburzonych Relacji w 

Rodzinie 

Nadużywanie alkoholu 

  

Upijanie się 

  

r p r p 

Brak akceptacji 0,11 p=,003 0,09 p=,017 

Symbioza 0,00 

 

-0,04 

 Koalicja z matką 0,12 p=,001 0,11 p=,002 

Koalicja z ojcem 0,12 p=,001 0,01 

 Regresja 0,10 p=,008 0,04 

 Zamiana ról 0,04 

 

0,06 

 Przemoc 0,14 p=,000 0,05 

   r-współczynnik korelacji; p-poziom istotności 

 

Nadużywanie alkoholu przez badanych dorosłych współwystępuje z poczuciem braku 

akceptacji ze strony rodziców oraz osamotnienia w rodzinie, a także z tworzeniem koalicji  

z matką przeciwko ojcu. 

 

B/. Czynniki osobowościowe 

 

W tabelach 11,12 i 13 zamieszczono współczynniki korelacji obliczone między cechami 

obrazu siebie, sposobami radzenia sobie ze stresem i rodzajami przejawianej agresji  

a nadużywaniem alkoholu przez dorosłych. 

 

 

 



Tab. 9. Współczynniki korelacji obliczone między wynikami w skalach Testu 

Przymiotnikowego ACL a nadużywaniem alkoholu przez dorosłych 

 Skale ACL 

Nadużywanie 

alkoholu 

  

r p 

No-Ckd (ogólna liczba wybranych przymiotników) 0,09 

 Fav (liczba przymiotników pozytywnych) -0,01 

 Unfav (liczba przymiotników negatywnych) 0,01 

 Com (typowość) -0,03 

 Ach (potrzeba osiągnięć) -0,02 

 Dom (potrzeba dominacji) 0,04 

 End (potrzeba wytrwałości) -0,08 

 Ord (potrzeba porządku) -0,10 p=,052 

Int (potrzeba rozumienia siebie i innych) -0,05 

 Nur (potrzeba opiekowania się innymi) -0,06 

 Aff (potrzeba afiliacji) 0,04 

 Het (potrzeba kontaktów heteroseksualnych) 0,07 

 Exh (potrzeba ujawniania siebie) 0,13 p=,007 

Aut (potrzeba autonomii) 0,11 p=,030 

Agg (potrzeba agresji) 0,11 p=,021 

Cha (potrzeba zmiany) 0,11 p=,023 

Suc (potrzeba wsparcia) -0,07 

 Aba (potrzeba poniżania siebie) -0,12 p=,017 

Def (potrzeba podporządkowania się) -0,14 p=,004 

Crs (skala gotowość na poradnictwo) 0,01 

 S-Cn (skala samokontroli) -0,15 p=,003 

S-Cfd (skala zaufania do siebie) 0,09 

 P-adj (skala przystosowania osobistego) -0,02 

 Iss (skala idealnego obrazu siebie) -0,01 

 Cps (skala osobowości twórczej) 0,11 p=,023 

Mls (skala zdolności przywódczych) -0,09 

 Mas (skala męskości) 0,03 

 Fem (skala kobiecości) 0,03 

 Cp (skala rodzica krytycznego) 0,09 

 Np (skala rodzica opiekuńczego) -0,06 

 A (skala dorosłego) -0,10 p=,043 

Fc (skala dziecka wolnego) 0,16 p=,001 

Ac (skala dziecka przystosowanego) 0,01 

   r-współczynnik korelacji; p-poziom istotności 

 

Badanych dorosłych, nadużywających alkoholu charakteryzują następujące cechy 

obrazu siebie: nasilona impulsywność, agresja bunt, tendencja do łamania zasad i norm 

społecznych, potrzeba ujawniania siebie, zwracania na siebie uwagi otoczenia, doświadczania 



nowych bodźców, dążenia do natychmiastowej gratyfikacji oraz niska odpowiedzialność  

i trudności w radzeniu sobie z zadaniami codziennego życia. 

 

Tab. 10. Współczynniki korelacji obliczone między wynikami w skalach Kwestionariusza 

Radzenia Sobie ze Stresem a nadużywaniem alkoholu przez dorosłych 

 Skale Kwestionariusza Radzenia sobie ze Stresem 

Nadużywanie alkoholu  

r p 

BAG (bagatelizacja) 0,08 p=,030 

PZI (porównywanie z innymi) 0,08 p=,030 

OPW (obrona przed winą) 0,09 p=,019 

ODW (odwrócenie uwagi) -0,02 

 ZSA (zastępcza satysfakcja) -0,03 

 PSA (poszukiwanie samopotwierdzenia) 0,05 

 PKPS (próba kontroli przebiegu sytuacji) 0,02 

 PKSR (próba kontroli swoich reakcji) 0,02 

 PIS (pozytywne instruowanie siebie) 0,05 

 PSW (poszukiwanie społecznego wsparcia) 0,02 

 TUN (tendencja unikowa) 0,04 

 TUC (tendencja ucieczkowa) 0,06 

 IZOL (izolowanie się od ludzi) 0,04 

 DZWM (dalsze zajmowanie się w myślach) 0,03 

 REZ (rezygnacja) 0,02 

 UNS (użalanie się nad sobą) 0,07 

 OS (obwinianie siebie) 0,04 

 AGR (agresja) 0,09 p=,016 

UZAL (uzależnienie) 0,17 p=,000 

  r-współczynnik korelacji; p-poziom istotności 

 

Badani dorośli, którzy nadużywają alkohol, w sytuacji stresu często bagatelizują 

problemy, upatrują poza sobą ich źródła, reagują agresją skierowana w stosunku do siebie lub 

innych, a także spożywają alkohol i stosują leki uspokajające. 
 

Tab. 11. Współczynniki korelacji obliczone między wynikami w skalach Inwentarza Agresji 

IPSA a nadużywaniem alkoholu przez dorosłych 

 Skale IPSA 

Nadużywanie alkoholu  

r p 

Samoagresja emocjonalna 0,03 p 

Samoagresja fizyczna 0,10 p=,037 

Wrogość wobec otoczenia 0,08 

 Nieuświadomione skłonności agresywne 0,10 

 Agresja przemieszczona 0,10 p=,051 

Agresja pośrednia 0,13 p=,009 

Agresja słowna 0,13 p=,007 

Agresja fizyczna 0,24 p=,000 



Kontrola zachowań agresywnych -0,15 p=,003 

Skłonność do działań odwetowych 0,17 p=,001 

Agresja ogólna 0,17 p=,000 

  r-współczynnik korelacji; p-poziom istotności 

 

Stwierdzono istotne zależności między nadużywaniem alkoholu przez badanych 

dorosłych a nasiloną agresja przemieszczoną, pośrednią, słowną, fizyczną oraz skłonnością do 

działań odwetowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zachowania autodestrukcyjne współwystępujące z nadużywaniem alkoholu 

u badanych dorosłych 

 

Na podstawie uzyskanych danych określono inne zachowania ryzykowne, 

współwystępujące z nadużywaniem alkoholu przez badane osoby dorosłe (tab.8). 

 

Tab. 12. Współczynniki korelacji między spożywaniem alkoholu przez dorosłych a innymi 

zachowaniami ryzykownymi 

 Zachowania ryzykowne 

Nadużywanie 

alkoholu 

  

Upijanie się 

  

Częstotliwość upijania 

się 

  

r p r p r p 

Stosowanie narkotyków 0,19 p=,000 0,37 p=,000 0,32 p=,000 

Marihuana 0,18 p=,000 0,37 p=,000 0,31 p=,000 

Amfetamina 0,07 

 

0,11 p=,006 0,20 p=,000 

LSD 0,16 p=,000 0,08 p=,037 0,26 p=,000 

Dopalacze 0,14 p=,000 0,11 p=,008 0,19 p=,000 

Wynik ogólny IAT 0,11 p=,003 0,14 p=,000 0,13 p=,000 

Myśli samobójcze 0,12 p=,002 0,07 

 

-0,06 

 Plany samobójcze 0,12 p=,002 0,08 

 

-0,02 

 Próby samobójcze 0,22 p=,000 0,03 

 

-0,01 

 Samouszkodzenia 0,18 p=,000 0,09 p=,019 0,05 

   r-współczynnik korelacji; p-poziom istotności 

 

Nadużywanie alkoholu przez badanych dorosłych współwystępuje ze stosowaniem 

narkotyków: marihuany, LSD i dopalaczy. Osoby nadużywające alkoholu zgłaszały myśli  

i plany samobójcze oraz dokonywały prób samobójczych i samouszkodzeń. Charakteryzują je 

ponadto nasilone objawy uzależnienia od Internetu. 

Upijanie się w badanej grupie współwystępowało ze stosowaniem narkotyków, w tym 

również marihuany oraz z dokonywaniem samouszkodzeń. Większa częstotliwość upijania 

się łączy się ze stosowaniem narkotyków: marihuany, amfetaminy, LSD, dopalaczy oraz 

nasilonymi objawami uzależnienia od Internetu.  

 

 

 

 



Wnioski z badań  

 

Otrzymane na podstawie badan wyniki wskazują, że ponad 70% badanych nieletnich  

spożywa napoje alkoholowe. O nadużywaniu alkoholu informowało ok.4% nieletnich i ok.5% 

osób dorosłych. Do upijania się przyznawało się ok.55% nieletnich i 38% osób dorosłych, 

przy czym najwięcej nieletnich w wieku 17 lat spożywało napoje alkoholowe. Podkreślić 

należy, że zarówno o nadużywaniu alkoholu, jak o upijaniu się informowało znacząco więcej 

mężczyzn niż kobiet, tak w grupie badanych nieletnich, jak i dorosłych. Upija się ok. połowa 

badanych nieletnich dziewcząt i ponad 71% chłopców. W grupie osób dorosłych do upijania 

się przyznaje się ponad 34% kobiet i 46% mężczyzn. 

Analiza spożywanych najczęściej przez badanych alkoholi wykazała, że największa grupa 

zarówno nieletnich, jak i osób dorosłych spożywa piwo, ok. ¼ -wódkę, najmniej osób pije wino. 

Jako przyczyny upijania się najwięcej badanych zarówno nieletnich, jak i dorosłych 

podawało: „picie dla towarzystwa” (ponad 60%) oraz „bo lubię”. Znacząco mniej osób z obu 

badanych grup wiekowych  jako przyczynę upijania się wymieniało chęć bycia osobą bardziej 

śmiałą oraz ucieczkę od problemów. 

Analiza czynników ryzyka spożywania alkoholu przez nieletnich oraz nadużywania 

alkoholu przez dorosłych wskazuje na istotną rolę w rozwoju tych zachowań zarówno 

czynników rodzinnych, jak i osobowościowych. 

Na podstawie przeprowadzonych badan można sformułować hipotezę, że czynnikami 

ryzyka spożywania alkoholu przez nieletnich, upijania się są zaburzone relacje w rodzinie: 

poczucie braku akceptacji ze strony rodziców, odrzucenia, osamotnienia, doświadczanie ze 

strony rodziców przemocy. 

Spożywanie alkoholu przez nieletnich współwystępuje z lękiem przed dorastaniem, 

opuszczeniem rodziców, zaangażowaniem dziecka w problemy małżeńskie rodziców, ich 

konflikty oraz podważaniem przez rodziców wzajemnie swoich zasad wychowawczych. 

Z młodszym wiekiem inicjacji alkoholowej i częstym upijaniem się przez nieletnich 

współwystępuje lęk przed zadaniami dorosłego życia, pełnienie przez dziecko roli opiekuna 

swoich rodziców oraz brak akceptacji oraz miłości z ich strony. 

Do czynników osobowościowych, które współwystępują ze spożywaniem alkoholu przez 

nieletnich należą: negatywna samoocena i negatywny obraz siebie, emocjonalne i unikowe 

strategie radzenia sobie ze stresem oraz nasilona agresja. Wśród cech osobowości, które mogą 

stanowić czynniki ryzyka spożywania alkoholu przez nieletnich wymienić należy: nasiloną 



impulsywność, niski wgląd w motywy rozumienia siebie i innych ludzi, niską empatię, 

nasilone dążenie do doświadczania nowych bodźców, łamania zasad i norm społecznych, 

krytykowania, poniżania innych ludzi, nasilony bunt, potrzebę manipulowania innymi w celu 

zwrócenia na siebie uwagi otoczenia, nasiloną potrzebę nawiązywania kontaktów 

heteroseksualnych, niską odpowiedzialność, brak autonomii, trudności w radzeniu sobie ze 

stresem i zadaniami codziennego życia oraz reagowanie w sytuacji stresu bagatelizacją, 

poszukiwaniem zastępczej satysfakcji, ucieczką, izolacją, poczuciem rezygnacji oraz agresją 

fizyczną, słowną, pośrednią, przemieszczoną lub autoagresją.  

 Czynnikami ryzyka nadużywania alkoholu przez osoby dorosłe są: doświadczanie 

braku akceptacji ze strony rodziców, osamotnienia w rodzinie, nasilona impulsywność, 

agresja, bunt, tendencja do łamania zasad i norm społecznych, potrzeba ujawniania siebie, 

zwracania na siebie uwagi otoczenia, doświadczania nowych bodźców, dążenia do 

natychmiastowej gratyfikacji, niska odpowiedzialność, trudności w radzeniu sobie  

z zadaniami codziennego życia, reagowanie w sytuacji stresu często bagatelizacją problemów, 

agresją przemieszczoną, pośrednią, słowną, fizyczną, spożywaniem alkoholu i stosowaniem 

leków uspokajających.  

 Spożywanie alkoholu przez nieletnich i nadużywanie alkoholu przez dorosłych 

współwystępuje z innymi zachowaniami autodestruktywnymi, ryzykownymi. 

Spożywanie alkoholu przez nieletnich łączy się ze stosowaniem marihuany, 

amfetaminy, wagarowaniem oraz dokonywaniem samouszkodzeń, nasilonymi objawami 

uzależnienia od Internetu oraz problemami z nauką. Stwierdzono istotne zależności między 

upijaniem się przez młodzież a stosowaniem narkotyków, dopalaczy, wagarowaniem, 

dokonywaniem samouszkodzeń oraz zgłaszaniem przez badanych myśli i planów 

samobójczych. Nieletni przyznający się do nadużywania alkoholu informują ponadto  

o dokonywaniu prób samobójczych. Z piciem piwa przez nieletnich współwystępuje palenie 

marihuany, a spożywaniem wódki – stosowanie także amfetaminy. 

Nadużywanie alkoholu przez badanych dorosłych współwystępuje ze stosowaniem 

narkotyków: marihuany, LSD i dopalaczy, występowaniem myśli i planów samobójczych, 

dokonywaniem prób samobójczych i samouszkodzeń oraz z nasilonymi objawami 

uzależnienia od Internetu. 

 

 

 



Wskazówki do działań profilaktycznych 

 

- istnieje potrzeba prowadzenia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

wykładów dla młodzieży i rodziców wskazujących na skutki zdrowotne, psychologiczne  

i społeczne spożywania alkoholu przez nieletnich oraz nadużywania alkoholu przez 

dorosłych, 

- prowadzenia pogadanek z rodzicami, ostrzegającymi przed tolerancyjnym podejściem 

do nieletnich spożywających alkohol i młodzieży nadużywającej alkoholu, uświadamianie 

rodziców o współwystępowaniu z piciem alkoholu przez nieletnich innych zachowań 

ryzykownych, 

- zwracanie uwagi rodziców na rolę właściwych postaw wychowawczych  

w zapobieganiu sięgania przez nieletnich po alkohol, 

- organizowanie warsztatów dla młodzieży i dorosłych mających na celu poprawę ich 

samooceny, kształtowanie pozytywnego obrazu siebie, uczenie konstruktywnych sposobów 

radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami. 

 


