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Streszczenie 

 

Wstęp 

Autoagresja w więziennictwie jest problemem bardzo powszechnym. Mimo wielu badań 

dotyczących tego problemu, zjawisko to nie jest jeszcze w pełni poznane. Niektórzy autorzy 

doszukują się w grupie osób dokonujących samouszkodzeń zaburzeń osobowości. Poczucie 

koherencji jest podstawowym wymiarem osobowości, który ma istotny wpływ na radzenie 

sobie w sytuacjach nowych, trudnych i niepewnych.  

Cel badań 

Celem badań była ocena poczucia koherencji u osadzonych odbywających karę pozbawienie 

wolności po raz pierwszy w zakładzie karnym typu zamkniętego, wykazujących zachowania 

autoagresywne oraz porównanie wyników z grupą osadzonych odbywających karę 

pozbawienie wolności po raz pierwszy w zakładzie karnym typu otwartego. 

Materiał i Metoda 

Badania przeprowadzono na grupie 70 mężczyzn (31 – 40 lat) odbywających karę 

pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Potulicach. Narzędziem badawczym był 

kwestionariusz SOC 29 (Sense of Coherence Scale). 

Wyniki i wnioski 

W badanej grupie osadzonych odbywających karę pozbawienie wolności po raz pierwszy w 

zakładzie karnym typu zamkniętego, wykazujący zachowania autoagresywne wykazano 

przeciętne wyniki poczucia koherencji oraz przeciętne wyniki jej składowych (poczucie 

zrozumiałości zaradności, sensowności). Wyniki poczucia koherencji oraz jej składowych 

były niższe u osadzonych odbywających karę pozbawienie wolności po raz pierwszy w 

zakładzie karnym typu zamkniętego, wykazujących zachowania autoagresywne w 

porównaniu z wynikami poczucia koherencji osadzonych odbywających karę pozbawienia 

wolności po raz pierwszy w zakładzie typu otwartego.  

 

Słowa kluczowe: autoagresja, poczucie koherencji 
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Summary 

 

Introduction 

Autoimmunity in prison is a very common problem. Although there were carried out many 

studies on this issue, the phenomenon has not been fully understood yet. Some authors seek 

for personality disorders in a group of people engaged in self-harm. Sense of coherence is a 

fundamental dimension of personality that has a significant impact on managing new, 

challenging and uncertain situations. 

Aim of the study 

The aim of the study was to evaluate the sense of coherence of prisoners sentenced to 

imprisonment for the first time in a closed prison  type , exhibiting self-injurious behaviour, 

and to compare the results with a group of inmates sentenced to imprisonment for the first 

time in an open prison. 

Material and Method 

The study was conducted in a group of 70 men (31 - 40 years) undergoing imprisonment in 

the Penitentiary in Potulice. The research tool was a questionnaire SOC 29 (Sense of 

Coherence Scale). 

Results and conclusions 

In a group of inmates sentenced to imprisonment for the first time in an closed prison, 

exhibiting self-injurious behaviour, the average performance of SOC and average results of its 

components (the sense of resourcefulness intelligibility , meaningfulness) were demonstrated . 

Results of SOC and its components were lower in prisoners sentenced to imprisonment for the 

first time in a closed prison, exhibiting self-injurious behaviour in comparison with the results 

of SOC inmates serving a sentence of imprisonment for the first time in an open prison. 

 

Key words: self-harm, sense of coherence 

 

 

 

 

 

Wstęp 

 

Autoagresja w więziennictwie jest problemem bardzo powszechnym. Pozbawienie wolności 

wzbudza u skazanego wiele emocji negatywnych, takich jak: lęk, smutek, rozpacz, poczucie 

bezradności, gniew. Wyrazem rozładowania tych emocji jest często agresja i autoagresja, 

która w izolacji ma zazwyczaj postać samouszkodzeń. Samouszkodzenie to akt polegający na 

celowym zadawaniu bólu i/lub ran własnemu ciału, pozbawiony jednak intencji 

samobójczej [1]. Samouszkodzenia możemy podzielić na:  

 instrumentalne (pełna świadomość celu, który skazany chce zrealizować, oraz 

świadomość jego konsekwencji);  

 o charakterze emocjonalnym (pod wpływem silnego wzburzenia na skutek załamania 

się mechanizmów adaptacyjnych, bez liczenia się z konsekwencjami);  

 reakcje nawykowe (podejmowanie działań w sposób automatyczny, nieprzemyślany, 

tak aby przynieść sobie ulgę) [2]. 
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Celem stosowania zachowań autoagresywnych przez osadzonych jest osiągnięcie określonych 

korzyści, zwłaszcza w postaci okresowej hospitalizacji, awans w hierarchii więziennej, 

wyegzekwowanie wcześniej nieosiągalnych żądań u administracji zakładu [3, 4]. Może to być 

również reakcja na deprywację podstawowych potrzeb emocjonalnych [5]. Mimo wielu badań 

dotyczących tego problemu, zjawisko to nie jest jeszcze w pełni poznane. Niektórzy autorzy 

doszukują się w grupie osób dokonujących samouszkodzeń zaburzeń osobowości. Są to 

przeważnie osoby niecierpliwe, agresywne, impulsywne, ze skłonnościami do prymitywnych 

reakcji, z niską samooceną oraz silnie zaznaczonym poczuciem winy [6]. 

Poczucie koherencji jest podstawowym wymiarem osobowości, który ma istotny wpływ na 

radzenie sobie w sytuacjach nowych, trudnych i niepewnych. Zgodnie z definicją 

Antonovsky’ego, zawartą w modelu salutogenezy, poczucie koherencji to globalna orientacja 

człowieka, wyrażająca stopień, w jakim człowiek ten ma dominujące, trwałe, choć 

dynamiczne poczucie pewności, że:  

 bodźce napływające w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego mają 

charakter ustrukturyzowany, przewidywalny i wytłumaczalny; 

 dostępne są zasoby, które pozwolą mu sprostać wymaganiom stawianym przez te 

bodźce; 

 wymagania te są dla niego wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania [7]. 

Poczucie koherencji jest złożoną zmienną podmiotową krystalizującą się około 30 roku życia, 

składającą się z trzech zasadniczych elementów: poczucia zrozumiałości (comprehensibility), 

poczucia zaradności (manageability) i poczucia sensowności (meaningfulnes) [7]. Poczucie 

zrozumiałości określa stopień, w jakim człowiek spostrzega bodźce napływające ze 

środowiska wewnętrznego i zewnętrznego jako zrozumiałe, uporządkowane, spójne i jasne. 

Poczucie zaradności określa stopień, w jakim człowiek spostrzega dostępne zasoby jako 

wystarczające, by sprostać wymogom, jakie stawiają napływające bodźce. Poczucie 

sensowności wyraża motywację jednostki do działania. Jest to stopień, w jakim człowiek 

czuje, że życie ma sens z punktu widzenia emocjonalnego i przynajmniej część problemów i 

wymagań jakie niesie życie warta jest wysiłku, poświęcenia i zaangażowania [7]. 

Cel badań 

Celem badań była ocena poczucia koherencji u osadzonych odbywających karę pozbawienie 

wolności po raz pierwszy w zakładzie karnym typu zamkniętego, wykazujących zachowania 

autoagresywne oraz porównanie wyników z grupą osadzonych odbywających karę 

pozbawienie wolności po raz pierwszy w zakładzie karnym typu otwartego. 

Materiał i Metoda 

Badania przeprowadzono na grupie 70 mężczyzn (31 – 40 lat) odbywających karę 

pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Potulicach. Na przeprowadzenie badań 

uzyskano pisemną zgodę Dyrektora Zakładu Karnego. Udział w badaniach był dobrowolny i 

anonimowy.  

Narzędziem badawczym był kwestionariusz SOC 29 (Sense of Coherence Scale). Zadaniem 

osoby badanej było ustosunkowanie się do 29 stwierdzeń, przy pomocy siedmiostopniowej 

skali, określającej reakcje osoby badanej wobec różnych sytuacji. 

Badanych podzielono na dwie grupy: 

Grupa I (n=35)  

Osoby odbywające karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie karnym typu 

zamkniętego, które dokonały aktu samouszkodzenia. We wszystkich przypadkach były to 

akty autoagresji typu instrumentalnego (o kwalifikacji decyduje po rozpoznaniu problemu 
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psycholog). W trakcie prowadzonych badań nie odnotowano innego rodzaju uszkodzeń niż o 

charakterze instrumentalnym.  

Grupa II (n=35)  

Osoby odbywające karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie karnym typu 

otwartego (ze względu na pozytywną ocenę postępów w resocjalizacji).  

Do opisu zmiennych wykorzystano statystyki opisowe (średnia arytmetyczna minimum, 

maksimum, odchylenie standardowe). 

Wyniki 

W Tab. I i Tab. II  przedstawiono statystyki opisowe uzyskanych wyników w 

Kwestionariuszu Orientacji Życiowej (SOC-29). 

 

 

 

 

 
Tabela 1. Statystyki opisowe poczucia koherencji (SOC) i jego składowych w grupie I 

Zmienna – SOC-29 Minimum Maksimum Średnia Odchylenie 

standardowe 
Poczucie koherencji 87 149 119,08 17,57 
Poczucie zrozumiałości 23 59 41,14 7,19 
Poczucie zaradności 34 58 44,02 6,68 
Poczucie sensowności 19 49 34,62 9,53 

 

 

 

 

 
Tabela I1. Statystyki opisowe poczucia koherencji (SOC) i jego składowych w grupie II 

Zmienna – SOC-29 Minimum Maksimum Średnia Odchylenie 

standardowe 
Poczucie koherencji 87 193 131,74 18,09 
Poczucie zrozumiałości 29 65 43,71 8,91 
Poczucie zaradności 29 66 46,88 6,38 
Poczucie sensowności 28 62 41,14 6,25 

 

 

 

 

 

Graficzną interpretację średnich wyników przedstawia Ryc. 1, Ryc.2, Ryc.3, Ryc.4. 
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Ryc. 1 Porównanie średnich wyników uzyskanych w kwestionariuszu SOC-29 

 
Ryc. 2 Porównanie średnich wyników uzyskanych w składowej „poczucie zrozumiałości” 

kwestionariusza SOC-29 

 
Ryc. 3 Porównanie średnich wyników uzyskanych w składowej „poczucie zaradności” kwestionariusza SOC-29 
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Ryc. 3 Porównanie średnich wyników uzyskanych w składowej „poczucie sensowności” 

kwestionariusza SOC-29 
 

Dyskusja 

Celem niniejszych badań była ocena poczucia koherencji u osadzonych odbywających karę 

pozbawienie wolności po raz pierwszy w zakładzie karnym typu zamkniętego, którzy 

dokonali aktu samouszkodzenia. Uzyskane wyniki porównano z wynikami osób, które ze 

względu na pozytywne efekty resocjalizacji odbywają karę pozbawienia wolności po raz 

pierwszy w zakładzie karnym typu otwartego. W badaniu poczucia koherencji 

kwestionariuszem SOC-29 przyjmuje się następujące normy:  

 wynik niski 51-100 punktów; 

 wynik przeciętny 101 – 152 punkty; 

 wynik wysoki 153 – 191 punktów. 

W niniejszych badaniach w obu grupach uzyskano średnie wyniki poczucia koherencji.  

W grupie pierwszej uzyskano wyniki 119,08 natomiast w grupie II 131,74. W grupie osób, 

które dokonały aktu samouszkodzenia wyniki były wyraźnie niższe (Ryc. 1).  

Wyższy wynik poczucia koherencji w grupie osób odbywających karę pozbawienia wolności 

w warunkach zakładu otwartego może być związany z pozytywną oceną postępów 

resocjalizacji, możliwością korzystania z różnego rodzaju przepustek, co z kolei wpływa na 

zmniejszony stopień izolacji, lepszy kontakt z rodziną.  

W następnej kolejności dokonano oceny poszczególnych podskal kwestionariusza  

SOC- 29.  Badając poczucie zrozumiałości wyniki badań własnych odniesiono do norm, które 

są następujące: 

 wynik niski 11-33 punktów;  

 wynik przeciętny 34-50 punktów; 

 wynik wysoki 51-71 punktów. 

 W obu badanych grupach uzyskano wyniki przeciętne, przy czym  wyniki w grupie I były 

niższe (41,14), niż w grupie II (43,71) (Ryc. 2). Poczucie zrozumiałości jest strukturą 

poznawczą, na bazie której jednostka planuje działania i opracowuje strategie zaradcze  

w różnego rodzaju okolicznościach życiowych. Badania naukowe potwierdzają, że osoby 

popełniające przestępstwa zazwyczaj charakteryzują się specyficznym stylem poznawczym, 

świadczącym o niskim poczuciu zrozumiałości, co przejawia się:  

 brakiem refleksji nad konsekwencjami podejmowanego działania; 

 koncentrowaniu się na aktualnych korzyściach, a nie na stratach, będących konsekwencją 

działania antyspołecznego; 
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 skłonnością do przypisywania przyczyn zaistniałych zdarzeń czynnikom zewnętrznym, a nie 

własnemu działaniu; 

 trudnością w ocenie sytuacji; 

 problemami z formułowaniem, planowaniem i osiąganiem celów [8]. 

Kolejna analiza dotyczyła poczucia zaradności. Wyniki badań własnych odniesiono do norm, 

które przedstawiają się następująco: 

 wynik niski 10-34 punkty;  

 wynik przeciętny 35-56 punktów; 

 wynik wysoki 57-70 punktów. 

W badanych grupach uzyskano przeciętne wyniki tej podskali (grupa I –   44,02; grupa II –  

46,88)  (Ryc.3).  

Poczucie zaradności jest odpowiedzialne za dysponowanie zasobami odpornościowymi, przy 

pomocy których jednostka może wpłynąć na przekształcenie danej sytuacji. Dzięki dużemu 

poczuciu zaradności, człowiek spośród kilku potencjalnych aktywności wybiera taka, która 

posiada największe prawdopodobieństwo sukcesu. U osób popełniających przestępstwa 

posiadanie niewielkich kompetencji zaradczych może prowadzić do negatywnych 

konsekwencji w postaci stanów lękowych, apatii, depresji, a także zwiększać ryzyko 

zachowań autodestrukcyjnych [8].  

Ostatnią analizowaną zmienną było poczucie sensowności. Badając poczucie sensowności 

wyniki badań własnych odniesiono do norm, które są następujące: 

 wynik niski 8-28 punktów; 

 wynik przeciętny 29-48 punktów; 

 wynik wysoki 49-56 punktów. 

W obu grupach uzyskano wyniki przeciętne, z wyraźnie gorszymi wynikami w grupie I 

(34,62), w porównaniu z grupą II (41,14) (Ryc.4).  

Poczucie sensowności odzwierciedla emocjonalno-motywacyjny stosunek człowieka do 

otaczającej rzeczywistości. Osoby z wysokim poczuciem sensowności nawet w najbardziej 

niesprzyjających okolicznościach poszukują konstruktywnych rozwiązań [8]. Akt autoagresji, 

jakkolwiek motywowany nie stanowi konstruktywnego rozwiązania problemu. Potwierdzają 

to uzyskane wyniki - w grupie osadzonych, którzy wykazywali zachowania autoagresywne 

uzyskano wyraźnie niższe wyniki poczucia sensowności, w porównaniu do grupy 

osadzonych, którzy przebywają w zakładzie karnym typu otwartego.   

Wyniki badań własnych potwierdzają pogląd, występujący w literaturze przedmiotu, że 

poczucie koherencji w istotny sposób różnicuje osoby ze względu na poziom przystosowania 

społecznego i stosunek do obowiązujących norm. Jednocześnie należy podkreślić, że 

działania interwencyjne (psychologiczno-pedagogiczne) mogą wpłynąć na zwiększenie 

poczucia koherencji, a tym samym zapobiec aktom autoagresji.  

 

Wnioski 

1. W badanej grupie osadzonych odbywających karę pozbawienie wolności po raz pierwszy 

w zakładzie karnym typu zamkniętego, wykazujący zachowania autoagresywne wykazano 

przeciętne wyniki poczucia koherencji oraz przeciętne wyniki jej składowych (poczucie 

zrozumiałości zaradności, sensowności) 

2. Wyniki poczucia koherencji oraz jej składowych były niższe u osadzonych 

odbywających karę pozbawienie wolności po raz pierwszy w zakładzie karnym typu 

zamkniętego, wykazujących zachowania autoagresywne w porównaniu z wynikami poczucia 
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koherencji osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w 

zakładzie typu otwartego.  
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