
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 

 

Anna Porębska 

 

Funkcjonowanie psychospołeczne i zachowania ryzykowne u kobiet doświadczających przemocy 

 

Praca na stopień doktora nauk medycznych - streszczenie 

Promotor: dr hab. n.med. Beata Pawłowska  

 

Przemoc wobec dzieci i młodzieży to zjawisko społeczne, którego niewątpliwa szkodliwość pod 

względem wpływu na rozwój jednostki znalazła odzwierciedlenie  

w wielu pracach naukowych dotyczących tego tematu. Prace uwzględniają zarówno genezę 

przemocy, jak i szkodliwy wpływ na poddane jej jednostki, w tym na rozwój zachowań ryzykownych. 

Zachowania ryzykowne  stanowią również poważny problem społeczny i wyzwanie dla osób mających 

zawodowy kontakt z młodym pokoleniem,  

w tym dla lekarzy psychiatrów i psychologów. Wybór tematu pracy wynikał  

z potrzeby wykazania związku pomiędzy tymi dwoma zjawiskami społecznymi, a co ważniejsze, z 

konieczności zwrócenia uwagi na nowe formy przemocy, jakich doświadcza współczesna młodzież 

oraz nowe typy zachowań ryzykownych, w tym zachowania będące manifestacją nowych typów 

uzależnień behawioralnych, takich jak uzależnienie od Internetu, gier komputerowych czy pornografii 

internetowej. 

        Rozprawa składa się z czterech rozdziałów. Rozdział I prezentuje charakterystykę zjawiska 

przemocy, jej definicje, rodzaje, fazy oraz skutki jej doświadczanie w wieku dziecięcym i 

adolescencyjnym. Zwrócono szczególną uwagę na specyfikę przemocy wobec dzieci i młodzieży, tak 

w zakresie form tej przemocy, faktu, że często jej sprawcami są osoby bliskie dziecku oraz na 

szczególny wpływ przemocy na kształtujący się w tym okresie obraz świata  oraz własnej osoby  

u dziecka. Przemoc doświadczana w tym specyficznym okresie nie tylko pozbawia dzieci możliwości 

prawidłowego rozwoju lecz również zniekształca ich perspektywę postrzegania rzeczywistości. 

Przedstawiono wpływ przemocy na  kształtowanie się cech osobowości u młodzieży, na poczucie 

własnej wartości, wybór sposobów radzenia sobie ze stresem, jakość relacji społecznych. W 

następnej części poruszono problematykę zachowań ryzykownych, ich definicje i rodzaje oraz związek 

doświadczanej przemocy z występowaniem rożnych rodzajów zachowań ryzykownych. Zwrócono 

szczególną uwagę na wpływ doświadczanej przemocy na używanie środków psychoaktywnych, 

zaburzenia odżywiania, zachowania autoagresywne oraz patologiczne korzystanie z Internetu. 

Rozdział II prezentuje cel pracy, problemy, hipotezy oraz opis metod badawczych i charakterystykę 

grupy badanej. W rozdziale III zamieszczono wyniki przeprowadzonych badań. Rozdział IV stanowi 

podsumowanie i dyskusja wyników oraz wnioski.  

        Celem pracy była analiza częstotliwości oraz rozpowszechnienia zachowań ryzykownych 

(stosowania środków psychoaktywnych, nasilenia objawów zaburzeń odżywiania, podejmowania 

samouszkodzeń, nasilenia objawów uzależnienia od Internetu, korzystania z pornografii internetowej, 

grania w gry internetowe) u kobiet doświadczających różnych rodzajów przemocy i jej 

niedoświadczających. Porównywano również samoocenę, poczucie własnej wartości, stosowane 



sposoby radzenia sobie ze stresem oraz postrzeganie innych ludzi i relacji z rodzicami u kobiet 

doświadczających różnych rodzajów przemocy i jej niedoświadczających. 

Badania przeprowadzono na grupie 184 kobiet w wieku od 16 do 19 roku życia. Średni wiek badanych 

dziewcząt wynosił 17,2 lat.  

W pracy zastosowano następujące metody: Ankietę własnej konstrukcji na podstawie której 

uzyskano dane socjodemograficzne oraz informacje dotyczące doświadczanego rodzaju przemocy, 

stosowania środków psychoaktywnych, stosowania nikotyny, dokonywania samouszkodzeń, 

oceniono poczucie własnej wartości, objawy depresyjne, sposoby radzenia sobie ze stresem, relacje 

społeczne  

i relacje z rodzicami, Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Internetu KBUI Pawłowskiej i 

Potembskiej, Internet Addiction Test Young, Kwestionariusz do badania Zaburzonych Postaw Wobec 

Odżywiania KZPWO II oraz Kwestionariusz do Badania Zaburzonych Relacji w Rodzinie KBZRR 

autorstwa Pawłowskiej.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych sformułowano następujące wnioski: 

Na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych sformułowano następujące wnioski: 

1. Kobiety doświadczające przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz emocjonalnej i 

fizycznej czują się mniej wartościowe niż kobiety doświadczające przemocy emocjonalnej i z grupy 

kontrolnej. 

2. Kobiety doświadczające przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz emocjonalnej i 

fizycznej istotnie częściej w sytuacji stresu reagują bezradnością, lękiem, poczuciem winy, rezygnacji 

niż kobiety niedoświadczające przemocy. Kobiety doświadczające przemocy emocjonalnej, fizycznej i 

seksualnej istotnie częściej reagują na stres agresją, objadają się, nadużywają alkoholu niż grupa 

kontrolna  

i doświadczająca przemocy emocjonalnej.  

3. Kobiety doświadczające przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz emocjonalnej i 

fizycznej istotnie częściej niż jej niedoświadczające postrzegają innych ludzi jako wrogich, 

nieuczciwych, którym nie należy ufać i pokazywać autentycznych emocji.  

4. Kobiety doświadczające przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz emocjonalnej i 

fizycznej  istotnie częściej niż grupa kontrolna, czują się w rodzinie, odrzucone oraz tworzą koalicję z 

matką przeciwko ojcu.  

5. Znacząco więcej kobiet doświadczających przemocy emocjonalnej, fizycznej  

i seksualnej niż jej niedoświadczających stosuje narkotyki. Kobiety doświadczające przemocy 

emocjonalnej, fizycznej i seksualnej istotnie częściej niż doświadczające przemocy emocjonalnej i jej 

niedoświadczające nadużywają alkoholu. Kobiety doświadczające przemocy emocjonalnej i fizycznej 

znacząco częściej nadużywają alkoholu niż grupa kontrolna, a istotnie rzadziej niż grupa 

doświadczająca przemocy seksualnej. 

6. Znacząco więcej kobiet doświadczających przemocy emocjonalnej, fizycznej  

i seksualnej i z większą częstotliwością dokonuje samouszkodzeń niż doświadczających przemocy 

emocjonalnej i jej niedoświadczających. Kobiety doświadczające przemocy emocjonalnej i fizycznej 

istotnie częściej niż jej niedoświadczające dokonują samouszkodzeń.. 

7. Kobiety doświadczające przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej mają istotnie bardziej 

nasilone objawy zaburzeń odżywiania niż jej niedoświadczające oraz istotnie częściej przeczyszczają 

się niż kobiety z grupy kontrolnej, doświadczające przemocy emocjonalnej oraz emocjonalnej i 

fizycznej. Kobiety doświadczające przemocy bez względu na jej rodzaj mają bardziej negatywny obraz 

własnego ciała niż z grupy kontrolnej. 



8. Kobiety doświadczające przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej mają istotnie bardziej 

nasilone objawy uzależnienia od Internetu, znacząco częściej grają  

w gry internetowe, w których dominuje przemoc i korzystają z pornografii internetowej niż kobiety 

doświadczające przemocy emocjonalnej i grupa kontrolna. Kobiety doświadczające przemocy 

emocjonalnej i fizycznej mają istotnie bardziej nasilone objawy uzależnienia od Internetu, znacząco 

częściej korzystają z pornografii internetowej niż grupa kontrolna. Istotnie więcej kobiet 

doświadczających przemocy seksualnej niż jej niedoświadczających korzysta z pornografii 

internetowej oraz gra  

w gry typu bijatyki i MMORPG. 

9.Wyodrębniono trzy typy kobiet doświadczających przemocy: typ 1-kobiet zagrożonych 

uzależnieniami behawioralnymi oraz od środków psychoaktywnych,  

typ-2 zagrożonych zaburzeniami odżywiania i zachowaniami autoagresywnymi oraz typ 3-najmniej 

zagrożonych zachowaniami ryzykownymi.  

        Przeprowadzone badania w pełni potwierdzają  znaczącą rolę doświadczania przemocy w okresie 

dzieciństwa na występowanie zachowań ryzykownych  

u dziewcząt w okresie adolescencji,  udowodniono negatywny wpływ doświadczania przemocy na 

wszelkie  sfery życia osobistego i funkcjonowania społecznego dotkniętych nią dziewcząt. Wszystkie 

hipotezy dotyczące negatywnych skutków przemocy doświadczanej w dzieciństwie zostały 

potwierdzone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 



Violence against children and adolescents is a social phenomenon whose harmful effects on the 

development of the individual have been reflected in many research papers. These works discuss 

origins of violence and its harmful effects on individuals, especially with regard to the development 

of risky behaviours. Risky youth behaviour is a serious social problem and a real challenge for 

professionals working with the youth, such as psychiatrists and psychologists. The subject matter of 

this dissertation was chosen in order to demonstrate the causal link between these two social 

phenomena and, more importantly, to draw attention to new forms of violence experienced by 

today's youth and new types of risky behaviours, including those which are the symptoms of new 

behavioral addictions, such as addiction to the internet, internet gaming or internet pornography. 

The dissertation consists of four chapters. Chapter 1 presents characterictics of violence, its 

definition, types, stages and effects on children and adolescents. Special attention was given to 

violence against children and youth, especially with regard to the forms of violence, the fact that 

offenders are often family members of victims and influence of violence on self image and world 

image forming in children. Exposure to violence deprives children of the opportunity to develop 

normally and it distorts their perception of reality. The dissertation presents the impact of violence 

on personality traits forming, self-esteem, choice of stress coping methods and quality of social 

relations. The next part of this work examines the issue of risky behaviours, with special regard to 

their definitions, types and the link between the exposure to violence and different types of risky 

behaviours. Particular attention was paid to the influence of exposure to violence on psychoactive 

substance use, eating disorders, self-harm and pathological internet use. Chapter 2 presents 

objective of the thesis, problems, hypotheses, research methods and study group characteristics. 

Study results are showed in chapter 3. Chapter 4 consists of a summary, discussion and conclusions. 

The objective of the study was to analyse prevalence and incidence of risky behaviours (psychoactive 

substance use, self-harm, increased severity of eating disorders and internet addiction, internet 

pornography use and internet gaming) in females exposed to different types of violence compared to 

the control group. Females exposed to violence were also compared to non-exposed females with 

regard to self-assessment, self-esteem, stress management strategies,  perception of other people 

and parent-child relationship. 

The study was performed on a group of 184 females aged 16 to 19 years. The mean age of the 

studied group was 17.2 years. 

Following methods were used: questionnaire of own design, which provided researchers with socio-

demographic data and information on type of violence experienced, psychoactive substance use, 

nicotine use, self-harm, self-assessment, depressive symptoms, stress coping methods, social 

relations and relations with parents, Internet Addiction Questionnaire (Kwestionariusz do Badania 

Uzależnienia od Internetu - KBUI) by Pawłowska and Potembska, Internet Addiction Test by Young, 

Disturbed Attitude Towards Eating Behaviour Questionnaire (Kwestionariusz do badania Zaburzonych 

Postaw Wobec Odżywiania - KZPWO II) and Disturbed Family Relationships Questionnaire by 

Pawłowska (Kwestionariusz do Badania Zaburzonych Relacji w Rodzinie - KBZRR). 

Based on the results and statistical analysis of the results, following conclusions can be drawn: 

1.      Females exposed to emotional, physical and sexual violence and those exposed to emotional 

and physical violence have lower self-esteem than females exposed to emotional violence and the 

control group. 

2.      Females exposed to emotional, physical and sexual violence and those exposed to emotional 

and physical violence significantly more often react to stress with helplessness, anxiety, sense of guilt 

and withdrawal than non-exposed females. Females exposed to emotional, physical and sexual 

violence significantly more often response to stress with aggression, overeating and alcohol abuse 

compared to the control group and females exposed to emotional violence. 



3.      Females exposed to emotional, physical and sexual violence and those exposed to emotional 

and physical violence significantly more often perceive other people as hostile, unfair, untrustworthy 

and unworthy of sharing with them real emotions compared to non-exposed females. 

4.      Females exposed to emotional, physical and sexual violence and those exposed to emotional 

and physical violence significantly more often than the control group feel rejected in their families 

and build alliance with their mothers against their fathers. 

5.      Significantly more females exposed to emotional, physical and sexual violence use drugs 

compared to non-exposed females. Females exposed to emotional, physical and sexual violence 

significantly more often abuse alcohol than females exposed to emotional violence or non-exposed. 

6.      Females exposed to emotional, physical and sexual violence significantly more often practice 

self-mutilation than females exposed to emotional violence or non-exposed. Females exposed to 

emotional and physical violence significantly more often practice self-mutilation compared to non-

exposed females Self-mutilation is significantly more often practiced by females exposed to 

emotional, physical and sexual violence, and those exposed to emotional and physical violence than 

by females from the control group. 

7.      Females exposed to emotional, physical and sexual violence have significantly more severe 

symptoms of eating disorders than non-exposed females and they remarkably more often purge 

compared to females from the control group, exposed to emotional violence and those exposed to 

emotional and physical violence. 

8.      Females exposed to emotional and physical violence have significantly more severe symptoms 

of internet addiction, remarkably more often play violent online games and use internet 

pornography than females exposed to emotional violence and control group. Females exposed to 

emotional and physical violence have significantly more severe symptoms of internet addiction and 

remarkably more often use internet pornography than the control group. Significantly more females 

exposed to sexual violence use internet pornography and play fighting games and MMORPG. 

9.      Three types of violence-exposed females were distinguished. Type 1 includes females who are 

at risk for developing behavioural addictions or psychoactive substance use disorder. Type 2 includes 

females who are at risk of eating disorders and self-harm, while type 3 is the least likely to exhibit 

risky behaviours. 

The results obtained fully confirmed the significant role of childhood exposure to violence in the 

development of risky behaviours in female adolescents. The negative impact of exposure to violence 

on all areas of personal and social life of female adolescents was proved. All hypotheses regarding 

the negative impact of childhood violence exposure were supported. 


