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THE OVERUSE OF ALCOHOL BY YOUNG MEN AND WOMEN. THE IMPORTANCE
OF TEMPERAMENTAL AND DISPOSITIONAL FACTORS

A number of research reveals that temperamental traits may be a risk factor in alcohol dependence. 
Despite that few studies explore such effects among students overusing alcohol. The research objec-
tive was to estimate the relationships among temperamental and dispositional factors in accordance to
R. Cloninger and the overuse of alcohol by both female and male students. The group of 278 individuals 
(156 females and 122 males) completed a battery of instruments such as: My Behaviors Questionnaire by 
Juczyński and TCI Questionnaire by Cloninger. On the basis of My Behaviors Questionnaire and results 
of the cluster analysis, three groups with different model of drinking were distinguished. Moreover 
there were differences among them in risk factors of alcohol dependence. The most important factors 
for female students overusing alcohol were novelty seeking and avoidance of damages. Additionally 
the most important factors for male students overusing alcohol were persistence, self-directedness and 
cooperation.

WPROWADZENIE

Nadużywanie alkoholu przez osoby w okresie wczesnej 
dorosłości od dawna stanowi przedmiot badań i analiz 
naukowych. Dzieje się tak, ponieważ rozmiar spożycia 
alkoholu w tej grupie znacznie przewyższa inne grupy 
wiekowe i mimo zmian na przestrzeni lat stale utrzymu-
je się na bardzo wysokim poziomie (Chen i Kandel, 1995; 
Quigley i Marlatt, 2000; IX Rap. Specj. dla Kongresu 
USA, 2002; Martens i wsp., 2008). Intensywne picie za-
wsze niesie ze sobą możliwość rozwoju uzależnienia – w 
badaniach amerykańskich stwierdzono, iż w grupie osób 
18–29 lat występuje najwyższy odsetek osób u których 
występowały objawy nadużywania i uzależnienia od al-
koholu – zarówno u kobiet jak i mężczyzn (Clark i Hilton, 
1991; Grant i wsp., 1994). Młodzi, intensywnie pijący 
dorośli doświadczają także licznych negatywnych konse-
kwencji swego picia, wśród których wymienia się między 
innymi podejmowanie ryzykownych zachowań seksual-
nych (grożących m.in. zakażeniem wirusem HIV), udział 
w bójkach i innych konfl iktach z otoczeniem, bycie ofi arą 
napadów a także prowadzenie pojazdów pod wpływem 
alkoholu z wszystkimi następstwami tego faktu (VIII 
Rap. Specj. dla Kongresu USA, 1995).

Wśród zmiennych powiązanych z podejmowaniem za-
chowań ryzykownych, w tym nadużywaniem substancji 
psychoaktywnych, znacząca rola przypada temperamento-
wi, na co wskazują badania przy użyciu metod będących 
operacjonalizacją różnorodnych jego koncepcji. W prowa-
dzonych w tym nurcie badaniach stwierdzono na przykład, 
że osoby nadużywające alkoholu i uzależnione osiągają 
istotnie wyższe wyniki w Skali Poszukiwania Doznań Ma-
rvina Zuckermana. Poszukiwanie doznań związane jest 
z wrażliwością na pozytywne wzmocnienia i poszukiwa-
niem przyjemności, a nadużywanie alkoholu może stano-
wić dla tych osób źródło stymulacji i „nagrody” (Horvath 
i Zuckerman,1993; Zuckerman,1994ab). Badania studen-
tów (n=309) przy użyciu kwestionariusza temperamentu 
FCZ-KT Zawadzkiego i Strelaua wskazywały, że osoby za-
grożone uzależnieniem przejawiają w porównaniu z nie-
zagrożonymi niższą reaktywność emocjonalną (mniejszą 
wrażliwość i większą odporność emocjonalną). Zaobserwo-
wano również, że wymiar aktywności w grupie osób za-
grożonych osiągnął wyższe wyniki (na poziomie tendencji 
statystycznej). Nadużywanie alkoholu zdaniem autorek 
badania może więc służyć zaspokojeniu zapotrzebowania 
na stymulację (Miklewska i Miklewska,2000). 

Ujęciem, które budzi szczególne zainteresowanie w od-
niesieniu do omawianego obszaru badań jest psychobiolo-
giczna koncepcja osobowości Roberta Cloningera. Koncep-
cja jest opisana szeroko w literaturze przedmiotu (m.in. 
Hornowska, 2003) nie ma więc potrzeby dokładnego przed-
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stawiania jej w ramach niniejszej pracy. Dla pełniejsze-
go zrozumienia prezentowanych poniżej wyników badań 
przypomnieć należy jedynie, iż zgodnie z ujęciem Clonin-
gera osobowość składa się z genetycznie uwarunkowane-
go temperamentu oraz środowiskowo zdeterminowanego 
charakteru. Temperament rozumiany jest jako gene-
tycznie uwarunkowany wzorzec reagowania na bodźce, 
natomiast charakter ujmowany jest jako kształtujące się
w ciągu całego życia cechy jednostki, związane z spostrze-
ganiem własnej osoby. Temperament składa się z czte-
rech wymiarów: poszukiwania nowości (PN), unikania 
szkody (US), zależności od nagrody (ZN) oraz wytrwało-
ści (W), a charakter z 3 wymiarów: samokierowania (S), 
skłonności do współpracy (SW) oraz autotranscendencji 
(AT). Dla każdego, poza wytrwałością wymiaru tempera-
mentu i charakteru wyodrębniono również podwymiary 
(Cloninger, 1986, 1997; Cloninger, Svrakic i Przybeck, 
1993; Hornowska, 2003). 

Przy użyciu Kwestionariusza TCI będącego operacjo-
nalizacją koncepcji Cloningera przeprowadzono szereg 
badań dotyczących osób zagrożonych uzależnieniem i uza-
leżnionych. Galen i wsp. (1996) badając hospitalizowa-
nych psychiatrycznie adolescentów (n=140) wykazali, iż 
poszukiwanie nowości istotnie powiązane jest z częstotli-
wością picia i natężeniem problemów alkoholowych. Z ko-
lei w badaniach Hornowskiej (2003) osoby uzależnione od 
alkoholu (n=30, uczestnicy mityngów AA) w porównaniu
z nieuzależnionymi osiągnęły wyższe wyniki w podskalach 
ekstrawagancja i sentymentalność (podwymiary zależno-
ści od nagrody), niższe w odpowiedzialności i dobrych na-
wykach (podskale samokierowania) oraz wyższe w trans-
personalnej identyfi kacji (podskala autotranscendencji). 
Syrek i wsp. (2007) badali osoby z minimum 6-miesięczną 
abstynencją uczestniczących w mityngach Anonimowych 
Alkoholików (n=55, zarówno M jak i K) i porównywali 
uzyskane w TCI wyniki z grupą kontrolną. Alkoholicy 
osiągnęli wyższe wyniki w skalach poszukiwanie nowości 
i unikanie szkody, niższe wyniki w skali samokierowanie 
oraz zdolność do współpracy oraz wyższe wyniki w skali 
autotranscendencji. Istotne różnice zaobserwowano rów-
nież w odniesieniu do większości podskal wymienianych 
wymiarów. Poszukiwanie nowości okazało się również 
predyktorem nawrotu u mężczyzn uzależnionych od alko-
holu po ukończeniu terapii odwykowej (Meszarosz i wsp., 
1999; Willinger i wsp., 2002).

Interesujące wyniki uzyskano także w odniesieniu do 
osób używających narkotyki. Badania pod kierunkiem 
Hornowskiej (2003) wskazują, że u osób młodych (n=56) 
używających regularnie marihuanę i inne narkotyki
w porównaniu z osobami nigdy ich nie używającymi wy-
stępuje wyższe poszukiwanie nowości, niższa wytrwałość 
i samokierowanie. Chodkiewicz (2007) badał licealistów
i studentów (n=203). Osoby mające za sobą próby z nar-
kotykami w porównaniu z tymi, którzy nigdy ich nie pró-
bowali charakteryzowały się wyższym poszukiwaniem 
nowości, niższym unikaniem szkody i niższą skłonnością 
do współpracy. Okazało się również, że młodzi ludzie za-
żywający często narkotyki (dwa razy w miesiącu i czę-

ściej) w porównaniu z zażywającymi sporadycznie przeja-
wiają wyższe poszukiwanie nowości i niższą wytrwałość.

Dotychczasowe badania dotyczące picia alkoholu przez 
młodych ludzi przy zastosowaniu TCI prowadzone były 
głównie na adolescentach lub osobach już uzależnionych
a wyniki analizowano łącznie dla mężczyzn i kobiet. Nie-
wiele jest doniesień dotyczących stosowania tej niezwykle 
obiecującej i wysoce diagnostycznej metody w odniesieniu 
do studentów, choć wykazano, że osoby studiujące inten-
sywniej piją alkohol i częściej upijają się niż inni w tym sa-
mym wieku (NIAA, 1995, 2002; Johnson, Malley i Bachman, 
1996). Analizując literaturę przedmiotu zauważyć można, 
że stale poszukiwane są czynniki powiązane z nadużywa-
niem alkoholu przez tę grupę młodych ludzi, aby na ich 
podstawie móc konstruować skuteczne programy profi lak-
tyczne (m.in. Aas i wsp., 1995; Benton i wsp., 2008; Martens
i wsp., 2008). Wydaje się, iż badania przy użyciu TCI 
mogą wydatnie w tym pomóc. Interesujące wydaje się rów-
nież oddzielne porównanie uzyskanych wyników u kobiet
i mężczyzn. Kobiety i mężczyźni różnią się bowiem z jednej 
strony wieloma wymiarami temperamentu i charakteru,
z drugiej sposobem obchodzenia się z alkoholem (m.in. Hor-
nowska, 2003; Chodkiewicz, 2006; Lemke i wsp., 2008).

METODA BADAWCZA

CEL BADAŃ

Celem podjętych badań było określenie zależności mię-
dzy cechami temperamentalnymi i charakterologicznymi 
w ujęciu R. Cloningera a nadużywaniem alkoholu przez 
studiujące kobiety i studiujących mężczyzn.

GRUPA BADANA ORAZ TECHNIKI BADAWCZE

Badaniami objęto 278 osób – 156 kobiet i 122 mężczyzn 
studentów pierwszego roku dwóch łódzkich uczelni wyż-
szych – Uniwersytetu i Uniwersytetu Medycznego. Stu-
denci studiów dziennych wymienionych uczelni podzieleni 
są na 20-30 osobowe grupy laboratoryjne (ćwiczeniowe). 
Do badań wylosowano po pięć grup ćwiczeniowych z każ-
dej uczelni (łącznie dziesięć grup). Badania, za zgodą osób 
prowadzących zajęcia, przeprowadzono w ich trakcie. Na-
uczyciele akademiccy nie byli obecni w czasie wypełniania 
kwestionariuszy. Zapewniono również pełną anonimo-
wość (po zebraniu ankiet były one przez osoby prowadzące 
badania zaklejane w specjalnych kopertach w obecności 
studentów). Łącznie przebadano 290 osób. Po odrzuceniu 
kwestionariuszy, które zawierały istotne braki, do dal-
szych analiz zakwalifi kowano wyniki 278 osób. Wiek ba-
danych wahał się od 19 do 24 lat. Średnia wieku badanych 
osób wynosiła 19.9 roku (SD=1.89). Nie zanotowano istot-
nych różnic pomiędzy średnimi wieku badanych kobiet
i mężczyzn oraz osób studiujących w obydwu uczelniach.

METODY BADAŃ

W badaniach zastosowano:
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1. Kwestionariusz Temperamentu i Charakteru TCI 
R.Cloningera w polskiej adaptacji Hornowskiej (2003). 
Kwestionariusz składa się z 240 twierdzeń, na które 
osoba badana odpowiada: prawda lub fałsz. 14 po-
zycji kwestionariusza nie wchodzi do żadnej ze skal 
i stanowi podstawę do określenia prawdopodobień-
stwa wystąpienia zaburzeń osobowości. TCI mierzy 
takie wymiary temperamentu jak: poszukiwanie 
nowości (aktywne reagowanie na nowe bodźce), uni-
kanie szkody (hamowanie działań w odpowiedzi na 
bodźce negatywne), uzależnienie od nagrody (podtrzy-
mywanie zachowania w odpowiedzi na wzmocnienia 
pozytywne), wytrwałość (zdolność do samodzielnego 
podtrzymywania aktywności) oraz wymiary charak-
teru: samokierowanie (zdolność do kontroli własnego 
zachowania), skłonność do współpracy (zdolność do 
akceptacji zachowań innych osób) i autotranscen-
dencję (wymiar związany z duchowością – poczucie 
danej osoby, że jest częścią wszechświata). Oprócz 
wymienionych 7 wymiarów głównych TCI składa się 
również z 24 podwymiarów. 

2. Kwestionariusz „Moje Zachowania” Juczyńskiego, 
Chodkiewicza i Pisarskiego (2001). W kwestionariu-
szu tym pytania dotyczące używania alkoholu doty-
czyły: częstotliwości picia w ostatnim miesiącu osob-
no piwa, wina i wódki (możliwe odpowiedzi od 1- nie 
piję piwa/wina/wódki do 4- piłem/łam cztery razy
i więcej), przeciętnej jednorazowej ilości wypijanego 
piwa (odpowiedzi od 1- nie piję piwa do 4 – piję cztery 
kufl e/butelki .5 l. i więcej ), wina (odpowiednio- 1 – 
nie piję wina do 4- piję cztery lampki i więcej), wódki 
(1- nie piję wódki do 4- piję cztery „setki” i więcej), 
upijania się w ostatnim roku, przerw w pamięci wy-
stępujących po wypiciu alkoholu („urwania fi lmu”)

i podejmowania pod wpływem alkoholu zachowań 
ryzykownych takich jak bójka, agresja, niechciana 
aktywność seksualna, prowadzenie pojazdu (moż-
liwe odpowiedzi na wszystkie te pytania od 1- nie 
zdarzyło się do 4- kilkanaście razy i więcej). Kwe-
stionariusz „Moje Zachowania” był już stosowany 
zarówno w badaniach młodzieży licealnej, jak i stu-
dentów (Juczyński, Chodkiewicz i Pisarski, 2001; 
Chodkiewicz i Juczyński, 2002; Chodkiewicz, 2006, 
2007). 

WYNIKI BADAŃ

W analizach statystycznych wykorzystano program Sta-
tistica 6. W celu wyodrębnienia podrup, które byłyby ho-
mogeniczne ze względu na używanie alkoholu zastosowano 
analizę skupień metodą k-średnich. Wyróżniono dla każdej 
z płci trzy skupienia. Zastosowano również analizę warian-
cji w celu porównania wyodrębnionych skupień w odniesie-
niu do wyróżnionych przez Cloningera wymiarów i podwy-
miarów temperamentu i charakteru.

TEMPERAMENT I CHARAKTER W UJĘCIU CLONINGERA
A NADUŻYWANIE ALKOHOLU PRZEZ KOBIETY

Rycina 1 przedstawia trzy wyodrębnione skupienia w od-
niesieniu do kobiet. Studentki należące do skupienia 
pierwszego (n=49) przyznają się do częstego picia w mie-
siącu poprzedzającym badanie, znacznej przeciętnej ilości 
alkoholu (głównie piwa i wódki) oraz częstego upijania się. 
W grupie tej również częściej niż w pozostałych występuje 
zjawisko „urywania się fi lmu” po wypiciu alkoholu oraz 
podejmowania pod jego wpływem zachowań ryzykow-
nych. Sposób obchodzenia się z alkoholem przez osoby 
należące do tej grupy może więc wskazywać na jego nad-

y
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Ryc. 1. Trzy grupy wyróżnione na podstawie wyników Kwestionariusza „Moje Zachowania” – kobiety
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używanie. Z kolei osoby należące do skupienia trzeciego 
(n=51) piją niewielkie ilości alkoholu i praktycznie nie 
występują u nich objawy wskazujące na możliwość jego 
nadużywania.

Jak pokazuje Tabela 1 wyodrębnione skupienia różnią 
się statystycznie istotnie wszystkimi aspektami dotyczą-
cymi kontaktów z alkoholem. 

Po wyodrębnieniu podgrup kobiet różniących się spo-
sobem obchodzenia się z alkoholem sprawdzono, któ-

re wymiary i podwymiary temperamentu i charakteru 
różnicują wyodrębnione skupienia. Wyniki przedstawia 
Tabela 2. Przedstawiono w niej jedynie te zmienne, co do 
których zanotowano występowanie statystycznie istot-
nych różnic. 

Jak pokazuje Tabela 2 wyodrębnione skupienia róż-
nią się dwoma z czterech wymiarów temperamentu (oraz 
licznymi ich podwymiarami) i tylko jednym podwymia-
rem jednego z trzech wymiarów głównych charakteru. 

Tabela 1
Porównanie trzech skupień wyodrębnionych na podstawie pytań dotyczących picia alkoholu kwestionariusza „Moje Zachowania” – kobiety 
(źródło: badania własne)

Skupienie 1
N=34

Skupienie 2
N=38

Skupienie 3
N=40 ANOVA

M SD M SD M SD F p<

piwo – ostatni miesiąc 3.17   .86 2.44 .61 1.25 .44 110.71 .001

wino – ostatni miesiąc 2.12 1.10 1.52 .65 1.44 .60   10.09 .001

wódka – ostatni miesiąc 2.56   .92 1.52 .58 1.33 .55   42.27 .001

piwo – przeciętnie 2.73   .59 2.24 .52 1.51 .57   58.18 .001

wino – przeciętnie 2.20 1.12 2.26 .83 1.60 .71     8.83 .001

wódka – przeciętnie 3.41   .71 2.00 .88 1.38 .62   89.79 .001

upijanie się 2.95   .84 1.62 .78 1.07 .33   95.90 .001

przerwy w pamięci po alkoholu 1.61   .83 1.12 .33 1.02 .13   18.85 .001

zachowania ryzykowne pod wpływem alkoholu 1.44   .74 1.20 .53 1.02 .13     8.02 .001

Tabela 2
Porównanie trzech skupień pod względem różnicujących wymiarów i podwymiarów Kwestionariusza TCI – kobiety (źródło: badania własne)

Skupienie 1
N=49

Skupienie 2
N=56

Skupienie 3
N=51 ANOVA

M SD M SD M SD F p<

poszukiwanie nowości (PN) 26.24 4.95 21.90 6.40 18.93 5.46 19.56 .001
1>2
1>3
2>3

ciekawość (PN1) 7.00 2.28 6.70 2.32 5.36 .60   7.93 .001
1>3
2>3

impulsywność (PN2) 5.68 2.08 4.42 2.30 3.91 .55   9.02 .001
1>2
1>3

ekstrawagancja (PN3) 7.22 1.51 5.82 2.53 5.02 .57 11.96 .001
1>2
1>3

nieuporządkowanie (PN4) 6.41 1.69 4.96 1.95 4.58 .71 12.90 .001
1>2
1>3

unikanie szkody (US) 14.07 6.69 18.58 6.37 21.45 .62 15.99 .001
1<2
1<3

pesymizm (US1) 9.93 2.62 5.90 2.35 6.20 .33 11.45 .001
1<2
1<3

lęk przed niepewnością (US2) 2.90 1.66 4.80 1.92 5.18 .13 24.13 .001
1<2
1<3

męczliwość (US4) 3.22 2.21 3.90 2.50 5.04 .13   7.00 .001
1<3
2<3

wyrozumiałość (SW4) 6.22 2.46 7.62 2.15 7.49 .13   4.56 .001
2>1
3>1
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Na uwagę zasługuje fakt, iż wyniki kobiet należących do 
pierwszego skupienia (pijących najbardziej ryzykownie) 
w zakresie większości analizowanych zmiennych różnią 
się istotnie statystycznie w porównaniu z wynikami osób 
przynależnych zarówno do drugiego, jak i trzeciego sku-
pienia. 

Próbując dokonać analizy psychologicznej osób z sku-
pienia pierwszego zauważyć można, iż poszukują one 
wrażeń, są ciekawe świata, źle tolerują monotonię, są 
impulsywne, skłonne do podejmowania ryzyka, niekon-
wencjonalne, wybuchowe, niezorganizowanie i porywcze 
(wysokie wyniki w poszukiwaniu nowości), ale jedno-

cześnie optymistyczne, beztroskie, pewne siebie w sytu-
acjach społecznych, aktywne, łatwo adaptujące się, ener-
giczne i dynamiczne (niskie wyniki w unikaniu szkody). 
Osoby te mogą być jednak mało wyrozumiałe i skłonne 
do działań odwetowych (niska wyrozumiałość). 

TEMPERAMENT I CHARAKTER W UJĘCIU CLONINGERA
A NADUŻYWANIE ALKOHOLU PRZEZ MĘŻCZYZN

Analogiczne jak w odniesieniu do kobiet procedury zasto-
sowano w odniesieniu do mężczyzn. Rycina 2 przedstawia 
wyodrębnione skupienia, Tabela 3 różnice w odniesieniu 

Skupien1
 Skupien2
 Skupien.3

piwoost
winoost

wódost
przecpiw

przecwin
przecwód

upicie
film

zachryz

Zmienne

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Ryc. 2. Trzy grupy wyróżnione na podstawie Kwestionariusza Moje Zachowania – mężczyźni

Tabela 3
Porównanie trzech skupień wyodrębnionych na podstawie pytań dotyczących picia alkoholu kwestionariusza „Moje Zachowania” – mężczyźni 
(źródło: badania własne)

Skupienie 1
N=34

Skupienie 2
N=38

Skupienie 3
N=40 ANOVA

M SD M SD M SD F p<

piwo – ostatni miesiąc 3.17   .58 2.53 .89 2.05 .75 45.76 .001

wino – ostatni miesiąc 1.82   .94 1.58 .68 1.55 .75   1.29 n.i

wódka – ostatni miesiąc 2.71 1.03 2.00 .93 1.35 .48 24.19 .001

piwo – przeciętnie 3.29   .58 2.63 .67 2.10 .63 32.84 .001

wino – przeciętnie 2.06 1.01 2.26 .92 1.80 .88   2.40 n.i

wódka – przeciętnie 3.47   .93 3.37 .75 1.45 .50 91.71 .001

upijanie się 3.76   .96 1.63 .75 1.70 .91 68.20 .001

przerwy w pamięci po alkoholu 2.29 1.03 1.16 .37 1.25 .44 32.33 .001

zachowania ryzykowne pod wpływem alkoholu 2.06 1.01 1.05 .23 1.20 .61 22.73 .001
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do obchodzenia się z alkoholem występujące między wy-
odrębnionymi skupieniami, a Tabela 4 różnice w wymia-
rach i podwymiarach temperamentu i charakteru.

Jak pokazują Rycina 2 oraz Tabela 3 studenci nale-
żący do pierwszego skupienia (n=34) piją najbardziej 
intensywnie, często upijają się, często występują u nich 
również przerwy w pamięci po wypiciu alkoholu oraz za-
chowania ryzykowne pod jego wpływem. Osoby należące 
do tej grupy piją więc najbardziej ryzykownie. Jednocze-
śnie picie wina nie różnicuje wyodrębnionych skupień. 

Porównując otrzymane u mężczyzn skupienia pod ką-
tem wymiarów i podwymiarów wyróżnionych w Kwestio-
nariuszu TCI (Tabela 4) i porównując uzyskane wyniki
z wynikami kobiet (Tabela 2) zauważyć można większy
u mężczyzn udział zmiennych charakterologicznych 
wśród czynników różnicujących skupienia (dwa główne 
wymiary). Interesujące jest także, że w odniesieniu do wy-
ników Kwestionariusza TCI w skupieniach wyróżnionych
u mężczyzn w porównaniu z kobietami występuje znacz-
nie mniej statystycznie istotnych różnic.

Charakteryzując psychologiczne osoby ze skupienia 
pierwszego zauważyć można, że młodzi, pijący ryzykow-
nie mężczyźni odznaczają się porywczością, wybuchowo-
ścią, wysoką podatnością na frustrację i niezorganizowa-
niem (wysokie wyniki w podskali nieuporządkowanie), 
niestałością, dużą wrażliwością na przeszkody w realiza-
cji celów, niskim poziomem ambicji (niska wytrwałość), 
trudnościami z kontrolą, regulacją i dostosowaniem do 
sytuacji własnego zachowania, zewnątrzsterownością, 
niskim poziomem odpowiedzialności, niezaradnością, 
biernością, brakiem inicjatywy, niedojrzałością, nieak-
ceptowaniem siebie (niskie samokierowanie), trudno-
ściami z akceptacją zachowań innych a także skłonnością 
do manipulowania otoczeniem i interesownością (niska 
skłonność do współpracy). Również skala zaburzeń oso-
bowości istotnie różnicuje wyróżnione skupienia. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

W prezentowanych badaniach dokonano analizy związ-
ków między zmiennymi temperamentalnymi i charaktero-
logicznymi w ujęciu Roberta Cloningera a nadużywaniem 
alkoholu przez studiujących mężczyzn i kobiety. Uzyskane 
wyniki wskazują, iż jedynie u kobiet udało się potwierdzić 

wymiar poszukiwania nowości jako czynnik ryzyka nad-
używania alkoholu. U obydwu płci z nadużywaniem alko-
holu powiązany jest natomiast jeden podwymiar poszuki-
wania nowości – nieuporządkowanie (PN4). Wspólne dla 
nadużywających alkoholu studentów i studentek jest więc 
angażowanie się we wszystko co nowe i nieznane, pobu-
dliwość, łatwa utrata panowania nad sobą, złość i gniew
w sytuacji frustracji. Miedzy kobietami i mężczyznami 
występują natomiast znaczące różnice – intensywnie piją-
ce studentki charakteryzują się niskim unikaniem szkody 
(beztroska, odwaga, optymizm, swoboda towarzyska), cze-
go nie zaobserwowano u mężczyzn. Natomiast u naduży-
wających alkoholu studentów, inaczej niż w grupie kobiet 
zanotowano istotnie niższe w porównaniu z pozostałymi 
podgrupami wyniki w wymiarze temperamentalnym – 
wytrwałość oraz wymiarach charakterologicznych – sa-
mokierowaniu i skłonności do współpracy. Przemawia to 
za niestałością, niedojrzałością, brakiem wiary we własne 
siły, podatnością na zewnętrzne naciski, minimalizmem, 
niskim poziomem aktywności i silną koncentracją na 
sobie intensywnie pijących młodych mężczyzn. Ponadto, 
u nadużywających alkoholu mężczyzn mogą występować 
zaburzenia osobowości. Uogólniając otrzymane wyniki 
można więc postawić ostrożną hipotezę, iż młode, naduży-
wające alkoholu kobiety kierują się w swoim piciu tenden-
cjami raczej eksploracyjnymi i towarzyskimi, mężczyźni 
natomiast tendencjami kompensacyjnymi, związanymi 
z czynnikami sytuacyjnymi lub naciskami otoczenia. Za 
powyższym wnioskiem zdają się przemawiać również wy-
niki uzyskane przez Hornowską (2003), która w procesie 
adaptacji TCI porównała uzyskane w Kwestionariuszu 
wyniki z wynikami Inwentarza Osobowości NEO-FFI Co-
sty i McCrae. Wykazano miedzy innymi, że poszukiwa-
nie nowości skorelowane jest dodatnio, a unikanie szkody 
ujemnie z ekstrawersją i otwartością na doświadczenia, 
a wymiary wytrwałości, samokierowania i skłonności do 
współpracy wykazują ujemne związki z neurotyzmem.
O tym, że obie tendencje (eksploracyjna i kompensacyj-
na) mogą być powiązane z nadużywaniem alkoholu mogą 
świadczyć badania przy użyciu NEO-FFI dotyczące roli 
czynników osobowościowych w nadużywaniu alkoholu 
przez młodych dorosłych (n=1666) przeprowadzone przez 
Cooper i wsp. (2000). Autorzy wykazali, iż zarówno neu-
rotyzm jak i ekstrawersja sprzyjają nadużywaniu alkoho-

Tabela 4
Porównanie trzech skupień pod względem różnicujących wymiarów i podwymiarów Kwestionariusza TCI – mężczyźni (źródło: badania własne)

Skupienie 1
N=34

Skupienie 2
N=38

Skupienie 3
N=40 ANOVA

M SD M SD M SD F p<

nieuporządkowanie (PN4)   6.52 2.09   5.00 2.37   5.05 1.88 5.96   .001 1>2, 3

wytrwałość (W)   3.76 2.08   4.05 1.90   4.80 1.59 3.14 .05 1<3

samokierowanie (S) 20.60 7.19 24.10 7.12 25.20 7.10 4.08 .02 1>2, 3

skłonność do współpracy (SW) 25.41 6.73 30.05 7.74 28.85 6.35 4.24 .02 1>2, 3

zaburzenia osobowości (PN4)   8.41 1.77   6.52 2.40   7.25 2.30 6.69   .001 1>2, 3
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lu, jednakże w odmienny sposób: u osób neurotycznych 
alkohol jest traktowany jako sposób radzenia sobie z ne-
gatywnymi emocjami, u ekstrawertycznych jako sposób 
wzmacniania doświadczeń pozytywnych. Być może więc 
podobna zależność dotyczy analizowanych zmiennych 
temperamentalnych i charakterologicznych, na co odpo-
wiedź powinny przynieść dalsze badania i tworzone na 
ich podstawie wielowymiarowe modele osobno dla każdej 
z płci.

Powszechnie wiadomo, że nie wszystkie osoby, które 
intensywnie piją alkohol w okresie młodości uzależnia-
ją się od niego (por. Zucker i wsp., 2000; Lindenmeyer, 
2001). Na podstawie przeprowadzonych badań nie można 
stwierdzić, która konfi guracja cech temperamentalnych
i charakterologicznych (występująca u mężczyzn czy
u kobiet) jest bardziej diagnostyczna w odniesieniu do 
dalszego, ewentualnego rozwoju problemów alkoholo-
wych – potrzebne są badania podłużne. Gdyby jednak 
otrzymana zależność znalazła potwierdzenie w kolej-
nych badaniach można oczekiwać, że to mężczyźni będą 
bardziej narażeni na rozwój poważnych problemów al-
koholowych. Badania Martensa i wsp. (2008) wykazały 
bowiem, że najwięcej głębokich problemów wynikających 
z używania alkoholu występuje u studentów przeżywa-
jących często negatywne stany emocjonalne oraz stosu-
jących strategie radzenia sobie ze stresem za pomocą al-
koholu. Dodatnią korelację między intensywnością picia
a oczekiwaniami związanymi ze zmniejszającym zaha-
mowania, rozluźniającym i redukującym stres działa-
niem alkoholu wykazano również w badaniach Smitha
i Goldmana (1994) oraz Wechslera i wsp. (1994). 

Porównując uzyskany w prezentowanych badaniach 
wynik z wyodrębnionymi przez Cloningera (1987; Clo-
ninger, Sigvardson i Bohum, 2000) typami alkoholizmu 
nasuwa się interesująca refl eksja. Otóż zgodnie z tą typo-
logią I typ alkoholizmu skupiał częściej kobiety, początek 
intensywnego picia występował późno (po 25 roku życia), 
jednocześnie występowały u nich zaburzenia nerwicowe
i depresje, a osoby te charakteryzowały się m.in. niskim po-
szukiwaniem nowości i wysokim unikaniem szkody. Do II 
typu alkoholizmu natomiast należeli głównie mężczyźni 
z dużym obciążeniem rodzinnym, którzy nadużywanie 
alkoholu rozpoczęli wcześnie (przed 25 r.ż) charakteryzu-
jący się między innymi wysokim poszukiwaniem nowości 
i niskim unikaniem szkody. Uzyskane w tym badaniu 
wyniki pokazują natomiast, że to nadużywające kobiety, 
a nie mężczyzn charakteryzuje wysokie poszukiwanie no-
wości i niskie unikanie szkody. Oczywiście nadużywanie 
alkoholu nie jest tożsame z uzależnieniem, ponadto oso-
by badane nie mają skończonego 25 roku życia, jednak 
otrzymaną tendencję należy uznać za zaskakującą, także 
w świetle innych badań pokazujących, że młode kobiety 
często piją duże ilości alkoholu aby radzić sobie z lękiem, 
przygnębieniem i poczuciem niskiej wartości (Thombs, 
Beck i Mahoney, 1993). Zjawisko to wymaga na pewno 
dalszych badań. 

Analizując uzyskane wyniki rodzą się pytania o działa-
nia profi laktyczne prowadzone w odniesieniu do studen-

tów: czy powinny one być takie same dla mężczyzn i ko-
biet i czy będą wówczas równie skuteczne? Clayton i wsp. 
(1991) wykazali, że skuteczność programu profi laktyczne-
go dla nastolatków skoncentrowanego na wzmacnianiu 
poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania 
decyzji zależała od poziomu zapotrzebowania na stymula-
cję osób w nim uczestniczących. W piśmiennictwie istnieją 
sugestie, by zróżnicować programy profi laktyczne dla mło-
dych kobiet i mężczyzn, ale nie ma badań dotyczących ta-
kich oddziaływań i szczegółowych postulatów czym miały-
by się różnić (IX Rap. Specjalny dla Kongresu USA, 2002). 
Jeśliby w powtórzonych badaniach otrzymano wyniki 
zbliżone do prezentowanych interesujące byłoby podjęcie 
próby takiego zróżnicowania – przykładowo u młodych 
pijących intensywnie kobiet oddziaływania mogłyby być 
skoncentrowane na pomocy w znalezieniu innych źródeł 
zaspakajana wysokiej potrzeby stymulacji, podczas gdy 
nadużywający alkoholu mężczyźni potrzebowaliby raczej 
pomocy w rozwiązywaniu problemów, radzeniu sobie ze 
stresem, podejmowaniu decyzji, asertywności oraz podno-
szeniu poczucia własnej wartości.

Ograniczeniem prezentowanych badań jest nieuwzględ-
nienie kontekstu społecznego związanego z piciem, wzor-
ców przekazywanych przez rodziców i rówieśników oraz 
środki masowego przekazu, co ma istotne znaczenie dla 
tworzenia się temperamentalnych czynników ryzyka (por. 
Strelau, 2001, 2006). Istnieje również potrzeba sprawdze-
nia czy otrzymane zależności występują u młodych osób 
z wykształceniem zawodowym i podstawowym. Badania 
Okulicz-Kozaryn (2003) wykazały na przykład, że męż-
czyźni z wyższym wykształceniem istotnie częściej niż 
inni piją lekkie alkohole (np. wino) i to w mniejszych ilo-
ściach, podczas gdy mężczyźni którzy studiów nie ukoń-
czyli chętniej wybierają wódkę lub piwo, piją również wię-
cej. Wyników nie można więc uogólniać na całą populację 
młodych osób.
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