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Zagadnienia

• Uzależnienie jako pojęcie kliniczne: rys historyczny, stan
obecny, perspektywy przyszłości.

• Cztery paradygmaty rozumienia uzależnień wg. Marlatt i
Gordon (1986) oraz implikacje z tego wynikające dla
konstruowania koncepcji etiopatogenezy i modeli leczenia.

• Wielość teorii psychopatologii uzależnień (medyczny,
genetyczny, samoleczenia, rodziny dysfunkcyjnej, rozwoju
psychoseksualnego, psychologii ego, defektu charakteru,
natychmiastowej gratyfikacji, transowy, transpersonalny –
związany z intoksykacją, transpersonalno-egzystencjalny,
socjologiczny) jako kontekst do budowania
biopsychospołecznego modelu uzależnień i implikacji
terapeutycznych.



Wiedza/umiejętności

• Zbudowanie rozróżnienia pomiędzy potocznym,
prawnym a klinicznym znaczeniem terminu
„uzależnienie”.

• Poszerzanie perspektyw spojrzenia na terapię
uzależnień (model chorobowy versus samokontroli).

• Model moralny, medyczny, oświecenia i kompensacyjny
oraz implikacje do leczenia wynikające z tych modeli,
dopasowanie form pomocy dla osób uzależnionych do
tych koncepcji.

• Przegląd najważniejszych koncepcji wyjaśniających
etiologię uzależnienia i implikacje dla terapii
wynikające z tych modeli.
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Plan wykładu

1. Wprowadzenie – analiza filmu i quiz

2. Rys historyczny i wizja przyszłości

3. Główny mechanizm – nagroda

4. Przegląd podstawowych podejść

5. Przegląd koncepcji teoretycznych
Model chorobowy versus samokontroli, Model moralny, medyczny, oświecenia i kompensacyjny –
przesunięte na wykład  „Psychologiczne aspekty uzależnień – leczenie i rehabilitacja”



Etiologia…

• https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJp
o

• Czy było coś innego w życiu ptaszka?
• Dlaczego ptaszek tak mocno doświadczył 

efektów?
• Czy w tej sytuacji ptaszek mógł podjąć inną 

decyzję?
• Dlaczego ptaszek wolał dalej próbować, pomimo 

tego, że czuł się coraz gorzej?

https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo


S-R czy S-O-R ?

Oto pytanie: Kto uważa, że najważniejszym
mechanizmem rządzącym ludzką psychiką to
zasada: S-R (bodziec - reakcja)? Tak jak wiele lat
temu mówili twórcy behawioryzmu, że wszystko, co
robi człowiek wynika po prostu z reakcji na
określony bodziec (wariant 1)? A kto uważa, że
pomiędzy bodźcem a reakcją istnieje coś jeszcze
(krótko mówiąc - głowa i reszta), co wpływa na to,
jak zachowamy się, gdy pojawi się jakiś bodziec
(wariant 2)? Kto za pierwszym wariantem - podnosi
rękę, kto za drugim?
Zdrada D., Perwersja i miłość. Warszawa: Difin 2017



S-R czy S-O-R?

Niekomplikuj.pl



S-R czy S-O-R ?

A teraz inne pytanie: czy każdy, kto używa
alkoholu może się od niego uzależnić?

www. faktykonopne.pl



Nieco historii - DSM

• Dipsomania – niekontrolowane pragnienie alkoholu – pierwsze kryteria
diagnostyczne (1888) w USA

• DSM I (1952) jak i DSM II (1968) rozdzielały uzależnienie od alkoholu i substancji
psychoaktywnych

• DSM III (1980) zawierało już zbliżoną klasyfikację do obecnej, ale wciąż zamiennie
do uzależnienia od alkoholu można było używać określenia alkoholizm, ponadto
wyodrębnione było uzależnienie od fencyklidyny (PCP), która była w tamtych
czasach bardzo popularna. Diagnoza uzależnienia: Kiedy intensywne picie trwa
przez trzy miesiące lub dłużej, uzasadnione jest przypuszczenie, że doszło do
uzależnienia od alkoholu.

• USA 1962 rok: Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że uzależnienie od
substancji psychoaktywnych to zagadnienie medyczne, a nie kryminalne

• USA 1975 – lek Valium (diazepam, polski odpowiednik relanium) został sprzedany
na 80 mln recept, porównanie: w Polsce realizowanych jest ok. 300 tyś. na
wszystkie leki działające na układ nerwowy (wg. gdziepolek, dane oparte o analizy
paragonów, w ok. 30% wszystkich aptek w Polsce, 2021), czyli ok. 1 mln rocznie, w
Polsce jest ok. 10 razy mniej ludności niż w USA



Nieco historii - ICD

• ICD 8 1965 – bardzo zbliżony do DSM III
(opium, barbiturany, inne nasenne i
uspokajające, kokaina, kannabis, inne
psychostymulanty, halucynogeny)

• W ICD 10 ten podział został uzupełniony o
tytoń i lotne rozpuszczalniki



Nieco historii

• 1935: powstanie ruchu AA i opracowanie 12
kroków AA jako sposobu na życie w trzeźwości
(Dr. Bob i Bill W.)

• 1952: publikacja E.M. Jellinka wyników badań nad
98 uczestnikami ruchu AA, wprowadzająca
pojęcie etapowości w rozwoju alkoholizmu i
utraty kontroli oraz odróżniająca uzależnienie od
alkoholu od nawykowego, objawowego
nadmiernego picia alkoholu na podłożu zaburzeń
osobowości



Przyszłość

• ICD 11 w kategorii „uzależnienia”, wprowadza
uzależnienia od substancji i uzależnienia od zachowań;

• Uzależnienia od substancji, to: alkohol; cannabis;
synthetic cannabinoids; opioids; sedatives, hypnotics
and anxiolytics; cocaine, stimulants including
amphetamines, metamphetamine or methcatinone;
synthetic catinones; caffeine; hallucinogens; volatine
inhalants; MDMA or related drugs, including MDA;
dissociative drugs including ketamine and
phencyclidine; other specified psychoactive
substances, including medications.



Uzależnienia – w stronę ujednolicania 
myślenia

„Nagroda jest nagrodą, niezależnie od tego, czy
wywołana zostanie chemicznie czy przez
zachowanie; a gdzie jest nagroda, tam jest
ryzyko, że wrażliwy mózg zostanie złapany w
pułapkę kompulsji”
• Holden C., Behavioral' addictions: do they exist?,  Science,  2001 nr. 294, str. 980-2. 

Adres internetowy publikacji:  
https://biology.ucr.edu/people/faculty/Garland/Holden2001.pdf [dostęp: 
23.02.2020]



Uzależnienie – choroba mózgu



Układ nagrody

Alkohol powoduje uwalnianie peptydów
opioidowych z zakończeń neuronów beta-
endorfinergicznych wychodzących z jądra
łukowatego, hamujących neurony gabergiczne,
kontrolujące neurony dopaminowe w obszarze
brzusznym nakrywki. Ułatwia to aktywację
neuronów dopaminowych i w konsekwencji
uwalnianie dopaminy w jądrze półleżącym.



Główne nurty myślenia o uzależnieniach 
(opr. na podstawie  M. Jędrzejko, Teorie i praktyka

profilaktyki uzależnień chemicznych i nie chemicznych, Fundacja Pedagogium, Warszawa 2009)

• Podejście biologiczne

• Podejście psychologiczne

• Podejście środowiskowe

• Podejście socjologiczne

• Podejście filozoficzne



Podejście biologiczne

• Czynniki genetyczne, neurologiczne, fizjologiczne i ich 
wpływ na zachowanie

• Akcentowanie takich pojęć, jak: wzmocnienie
pozytywne (nagradzające), negatywne (dążenie do ich
unikania), wtórne wzmocnienie warunkowe (bodźce
pierwotnie obojętne, na skutek ich skojarzania z
nagrodą nabierają cech wzmacniających), zachowania
popędowe (wyzwalane określonymi bodźcami
wewnętrznymi lub stanami), popędy apetytywne
(poszukiwanie nagród), popędy awersyjne (unikanie
bodźców negatywnych).



Podejście biologiczne

• Zaburzenie uczenia się asocjacyjnego Gaetano Di
Chiary

• Model procesów przeciwstawnych Richarda L.
Solomona

• teoria allostazy Georga F. Kooba i
współpracowników

• teoria „sensytyzacji zachęt” Terry’ego E.
Robinsona i Kenta C. Berridga

• Psychobiologiczna koncepcja osobowości Roberta
C. Cloningera (teoria genetyczno-behawiotalna)



Zaburzenie uczenia się asocjacyjnego 
Gaetano Di Chiary

Według Gaetano Di Chiary w mechanizmie prowadzącym do uzależnienia
kluczową rolę odgrywa dopomina, a dokładniej tzw. szlak dopaminowy,
biegnący od okolicy przedczołowej do jądra migdałowego.
Di Chiara odkrył, że wiele nadużywanych substancji naśladuje pobudzające
właściwości naturalnych bodźców związanych z nagrodą, wywołując
uwalnianie dopaminy w jądrze półleżącym przegrody. Do substancji tych
zalicza się np. środki psychostymulujące, kokainę, morfinę lub amfetaminę,
nikotynę, alkohol etylowy. Do środków tych nie zalicza się natomiast kofeiny.
Co więcej, stany te zostają ponownie wywołane w rezultacie samego kontaktu
z kontekstem sytuacyjnym, w którym pojawiały się wcześniej, np. nazwy
konkretnego narkotyku, wcześniej wywołującego u osoby go zażywającej
pozytywne reakcje, reklamy papierosów czy piwa, kontaktu ze środowiskiem
konkretnych osób lub nawet pewnymi miejscami kojarzącymi się z
zażywaniem danych substancji (np. flashback jako aktywacja doświadczenia
związanego z substancją w kontekście sytuacyjnym)



Zaburzenie uczenia się asocjacyjnego 
Gaetano Di Chiary

Wytworzone reakcje organizmu, na nasilanie neuroprzekaźnictwa
dopaminergicznego za pomocą substancji psychoaktywnych, nie
zanikają. W chwili kontaktu z bodźcem warunkowym w organizmie
pojawia się specyficzna reakcja łaknienia. R.A. Ruden i M. Byalick
reakcję tę tłumaczą na przykładzie, pojawiającego się u osoby
uzależnionej, pragnienia zażywania alkoholu. Już samo pojawienie się
tej reakcji skutkuje wzrostem stężenia dopaminy w mózgu. W
organizmie pojawia się wtedy nieodparta chęć zażycia określonej
substancji. Zauważono, że po jej zażyciu stężenie dopaminy wzrasta, co
powoduje dalsze pragnienie zażywania środka. Reakcja ta
charakteryzuje się niemożnością osiągnięcia stanu nasycenia daną
substancją – osoba uzależniona nie potrafi osiągnąć stanu, w którym
miałaby jej dość. Dodatkowo, zjawisko te wzmacnia niskie stężenie
serotoniny (wynikające np. z przewlekłego stresu)



Model procesów przeciwstawnych 
Richarda L. Solomona

Według tego modelu w trakcie rozwoju uzależnienia w
układzie nerwowym rozwijają się procesy przeciwstawne
do pierwotnego działania substancji psychoaktywnych na
organizm. Procesy te służą do utrzymania stanu
homeostazy w mózgu. Zasadniczą tezę tej teorii stanowi
stwierdzenie, iż wszelkie stany afektywne związane z
działaniem substancji uzależniających, takich jak heroina
czy kokaina, [....] wywołują określone kontrreakcje [...],
zmniejszające intensywność działającego bodźca. Tak więc
dana substancja psychoaktywna wywołuje w organizmie
procesy, na skutek których organizm ten domaga się
przyjęcia kolejnej dawki danej substancji.



Teoria allostazy Georga F. Kooba i 
współpracowników

Nadużywanie substancji początkowo charakteryzuje 
impulsywny sposób jej używania. Jednak w miarę rozwoju 
uzależnienia impulsywny charakter zażywania środka 
zastąpiony jest stanem kompulsyjnego zaburzenia 
zachowania. W trakcie rozwoju uzależnienia następuje 
rozregulowanie układu nagrody, a podstawowym celem 
procesów fizjologicznych jest dążenie do zachowania 
równowagi fizjologicznej, czyli stanu homeostazy, więc 
zamiast tego stanu, w organizmie powstaje nowy, 
sztucznie wytworzony, tzw. stan allostazy. Allostaza, 
według nich, jest pozornym stanem równowagi oraz jest 
procesem utrzymującym stabilność układu nagrody w 
zmienionej formie



Teoria allostazy Georga F. Kooba i 
współpracowników

W miarę przyjmowania substancji
psychoaktywnych, wzmocnienia pozytywne,
wzmacniające subiektywnie pozytywne działanie
środka, czyli np. wywoływane przez
nieprzyjemne stany emocjonalne, zostają
zastąpione przez wzmocnienia negatywne,
mające na celu uniknięcie negatywnych stanów
fizycznych, a zwłaszcza psychicznych, będących
skutkiem odstawienia środka.



Teoria „sensytyzacji zachęt” Terry’ego
E. Robinsona i Kenta C. Berridga

Według omawianej tu teorii szczególnej sensytyzacji
podlegają elementy układu nagrody związane nie z
bezpośrednim, subiektywnie przyjemnym odczuciem
nagrody, [...] lecz z uczuciem pożądania nagrody. W
wyniku takich procesów mamy do czynienia z sytuacją, na
skutek której zachowanie uzależnieniowe wynika z
adaptacji jądra półleżącego przegrody do przewlekłego
przyjmowania danej substancji. Adaptacja ta polega na
tym, że wielokrotnie zażywana substancja psychoaktywna
potęguje uwalnianie dopaminy w mózgu, a to sprawia, że
dany środek staje się przez organizm „pożądany”.



Alkoholowa reakcja łaknienia 
(za: M. Jędrzejko, Teorie i praktyka

profilaktyki uzależnień chemicznych i nie chemicznych, str. 67)



Psychobiologiczna koncepcja osobowości 
Roberta C. Cloningera

(teoria genetyczno-behawioralna)

Zdaniem R.C. Cloningera osoby uzależnione 
charakteryzują się takimi cechami temperamentu, 
które zwiększają ich skłonność do poszukiwania 
dodatkowych źródeł stymulacji.

Rozważni, ostrożni (zachowawczość, preferowanie 
rzeczyi sytuacji znanych prowadzenie spokojnego 
życia, brak skłonności do ryzyka i pochopnych 
decyzji, zasadniczość, silnie przekonane o swoich 
racjach) – to osoby najmniej zagrożone narkomanią 



Psychobiologiczna koncepcja 
osobowości Roberta C. Cloningera

Zagrożeni, obawiający się (indywidualizm,
ekstrawagancja brak tolerancji psychicznego
dyskomfortu i wysiłku fizycznego, szybkie tracenie
panowania nad sobą – to osoby średnio zagrożone
narkomanią
Niedojrzali (preferowanie zmian i nowości,
energiczność, pobudliwość, brak tolerancji na nudę,
otwartość na nowe doświadczenia i przygody,
pewność siebie, opanowane, niedocenianie skali
zagrożeń) – to osoby najbardziej zagrożone
narkomanią



Podejście psychologiczne

• Koncepcje psychoanalityczne
• Koncepcje behawioralne (np. C.J. Frederick’a)
• Teorie społecznego uczenia się Bandury i jej 

uszczegółowienie w postaci koncepcji Marlatt, 
Gordon

• Psychologiczna koncepcja mechanizmów 
uzależnienia J. Mellibrudy

• Podejście poznawcze Becka
• Model Minnesota
• Stres a uzależnienie



Podejście psychoanalityczne 
np. Z. Freud

Uzależnienie jest substytutem braku seksualnej
satysfakcji i dopóki normalne życie seksualne nie
zostanie ponownie podjęte, pacjent będzie
powracał do nałogu. Odurzające działanie środków
uzależniających zmniejsza zahamowania i
samokrytycyzm jednostki, polepsza jej nastrój,
dzięki czemu może ona uwolnić się od presji i
wpływu świata realnego i znaleźć schronienie we
własnym świecie wewnętrznym. Tę właśnie cechę
środków psychoaktywnych Freud uważał za główną
przyczynę uzależniania się od nich.
(J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii, s. 28.)



Koncepcje behawioralne 
(np. C.J. Frederick’a)

(za: M. Jędrzejko, Teorie i praktyka
profilaktyki uzależnień chemicznych i nie chemicznych, str. 76



Teorie społecznego uczenia się Bandury i jej 
uszczegółowienie w postaci koncepcji Marlatt, Gordon

Teoria społecznego uczenia, w kontekście problemu uzależnień od
substancji psychoaktywnych, wskazuje na silną rolę grupy rówieśniczej
w kreowaniu ról społecznych.
Nie mniejszą rolę odgrywają w procesie uczenia się przez modelowanie
rodzice nadużywający alkoholu, dla których jest on często jedyną
metodą na „zapicie problemu”, dobrym sposobem „świętowania”,
metodą na rozluźnienie w sytuacji stresu. Takim wzorcem są także
matki przyjmujące kolejny środek uspokajający, który w ich mniemaniu
jest najskuteczniejszą metodą uspokojenia lub zmniejszenia napięcia.
To właśnie od „osób znaczących”, zdaniem A. Bandury, młodzi ludzie
przejmują zachowania, które w konsekwencji prowadzić mogą do
uzależnienia.



Marlatt, Gordon  

W koncepcji Marlatta i Gordon – podobnie jak w teorii
społecznego uczenia się – zwraca się uwagę na rolę stresu jako
czynnika ryzyka w nadużywaniu substancji psychoaktywnych,
uzależnieniu i nawrotach choroby. Autorzy teorii odwołują się
także do poczucia skuteczności własnych działań. Jeśli jest ono
wysokie, wówczas prawdopodobieństwo używania substancji
psychoaktywnych po to, by poradzić sobie w trudnych
sytuacjach jest niskie. Koncepcja Marlatta i Gordon znalazła
wsparcie w wynikach wielu badań naukowych – zarówno w
obszarze znaczenia oczekiwań co do skutków używania
substancji psychoaktywnych, jak i co do własnej skuteczności
działania i oceny sytuacji ryzyka (Maisto, Carey i Bradizza,
2003).



Podejście poznawcze Becka
(za: B. Bukowska, Psychologiczne mechanizmy uzależnienia – przegląd modeli, [w:] red. Jabłoński P., Bukowska 

B., Czabała C., Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów, KBPN 2012)

Poznawcze podejście Becka pierwotnie zostało 
rozwinięte w odniesieniu do leczenia depresji. W 
późniejszym czasie założenia koncepcji znalazły 
zastosowanie w wyjaśnianiu i leczeniu wielu 
innych zaburzeń psychicznych, w tym 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych.



Podejście poznawcze Becka

U podstaw głodu środka psychoaktywnego leżą błędne
myśli i przekonania, których modyfikacja stanowi cel
interwencji terapeutycznej. Beck wyróżnia przekonania
podstawowe oraz przekonania specyficzne dla
uzależnienia. Przekonania podstawowe to np. ,,jestem
słaby, bezwartościowy, wszystko psuję”, ,,nie wytrzymam
tego napięcia”, ,,innym się powodzi zawsze lepiej niż
mnie”. Przekonania podstawowe wchodzą w interakcję ze
stresorami i przyczyniają się do powstania silnych,
przykrych emocji jak lęk czy złość. Sytuacje nie wywołują
bezpośrednio głodu substancji, ponieważ mają charakter
neutralny, ale wywołują specyficzne dla uzależnienia
myśli, które przyczyniają się do powstania głodu.



Podejście poznawcze Becka

Do typowych przekonań specyficznych dla uzależnienia należą:
1) wiara, że substancja psychoaktywna jest niezbędna do

utrzymania równowagi psychicznej czy emocjonalnej,
2) oczekiwanie, że substancja poprawi funkcjonowanie

społeczne i intelektualne,
3) wiara, że użycie substancji spowoduje przypływ energii,

przyczyni się do odczuwania stanów przyjemności i
zadowolenia, złagodzi nudę, lęk, napięcie i depresję,

4) przekonanie, że głód substancji będzie trwał bez końca,
jeśli mu się nie ulegnie.

Beck zwraca także uwagę na myśli przyzwalające, np. ,,jeśli się
źle czuję, to mogę coś użyć”, ,,jeśli napiję się jednego, to nic
się nie stanie”.



Stres a uzależnienie

W teorii uzależnienia jako sposobu radzenia sobie ze stresem Willisa i
Shiffmana (Rogala-Obłękowska, 1999) przyjmuje się, że niska
odporność na stres przyczynia się zarówno do zwiększenia ryzyka
nadużywania substancji psychoaktywnych, jak i uzależnienia od nich.
Istotnymi czynnikami, które zmniejszają prawdopodobieństwo
rozwinięcia problemowego wzoru używania substancji
psychoaktywnych są mechanizmy adaptacyjne, które ułatwiają
radzenie sobie z trudnymi, stresującymi sytuacjami. Ich brak powoduje,
że jednostka w takich sytuacjach reaguje w sposób dezadaptacyjny:
gniewem, wycofaniem czy poczuciem bezradności, co może skłonić ją
do używania substancji psychoaktywnych. Tak właśnie rozwija się
dezadaptacyjny model radzenia sobie w sytuacjach spostrzeganych
subiektywnie jako trudne. W ramach tego modelu formułuje się
hipotezę, że używanie substancji służy zarówno redukowaniu
negatywnych stanów emocjonalnych, jak i wzmacnianiu pozytywnych
emocji.



Podejście środowiskowe

• Teoria percepcji środowiska rodzinnego Freda 
Streita

• Homeostatyczny model rodziny narkomańskiej 
Duncana H. Stantona

• Zgeneralizowany model interakcji społecznych 
Denise B. Kandel i współpracowników

• Teoria interakcji rodzinnych Judith S. Brook



Teoria percepcji środowiska 
rodzinnego Freda Streita

Ingerowanie w życie dziecka, wymaganie tłumienia
agresji, wzbudzanie poczucia winy, autorytatywne
kierowanie, stosowanie ograniczeń, kar, uporczywe
dopominanie się o wykonanie poleceń – środki
uspokajające i alkohol

Negatywne ocenianie, skłonność do irytacji,
odrzucanie dziecka, lekceważenie go, ignorowanie –
opiaty

Brak kontroli nad dzieckiem, nie stosowanie żadnej
dyscypliny - marihuana



Teoria percepcji środowiska 
rodzinnego Freda Streita

Według F. Streita młodzież nie odczuwająca więzi z
rodzicami jest bardziej narażona na presję
rówieśniczą w zakresie zachowań patologicznych, w
tym picia alkoholu i eksperymentowania z
narkotykami. Błędne koło mogące, w konsekwencji
jego trwania, być przyczyną wystąpienia
uzależnienia od substancji psychoaktywnych, jest
zapoczątkowane poprzez subiektywną ocenę
dziecka na temat swojej sytuacji rodzinnej, co z
kolei wskazuje na wagę prawidłowej komunikacji, a
w konsekwencji – relacji rodzinnych.



Homeostatyczny model rodziny 
narkomańskiej Duncana H. Stantona

Przyjmowanie środka uzależniającego przez
dorastające dziecko powoduje niemożność jego
pełnego usamodzielnienia, co, zdaniem autora, jest
jego odpowiedzią na brak zgody rodziców na jego
usamodzielnienie. W tym okresie pojawiają się u
dorastającej osoby sprzeczne dążenia, polegające
na jednoczesnej chęci samodzielnego
funkcjonowania, jak i spełnienia „oczekiwań”
rodziców. Tak więc używanie środków
psychoaktywnych, skutkujące popadnięciem w
uzależnienie, może wydawać się rozwiązaniem tego
dylematu.



Homeostatyczny model rodziny 
narkomańskiej Duncana H. Stantona

• Trzy płaszczyzny rozwiązywania dylematu zależności – niezależności

1. indywidualna psychofarmakologia (doznawanie euforii
porównywanej z symbiotycznym związkiem z matką, redukcja lęku
związanego z oddzieleniem od matki i podjęciem samodzielnego
życia, złudne poczucie niezależności, jak i bliskości)

2. zachowanie agresywne (subiektywne poczucie siły, możliwości
osiągnięcia niezależności, jakie umożliwia zażywanie heroiny)

3. relacje seksualne (zażywanie heroiny potraktowane jako substytut
doświadczeń seksualnych, na skutek nieumiejętności wchodzenia
w głębokie relacje interpersonalne z osobami spoza rodziny)



Zgeneralizowany model interakcji społecznych 
Denise B. Kandel i współpracowników

Kandel uważa, że ryzyko zażywania narkotyków
przez młodzież jest spotęgowane zażywaniem
narkotyków przez ich rodziców, a także
nieprawidłowymi postawami rodzicielskimi, w
tym nadmierną kontrolą dziecka oraz brakiem
spójnych wymogów dyscyplinarnych wobec
niego



Teoria interakcji rodzinnych Judith S. Brook
(J. Rogala-Obłękowska, Przyczyny narkomanii, s.91)



Podejście socjologiczne

• Teoria anomii Roberta K. Mertona
• Teoria zróżnicowanych możliwości Richarda A. 

Clowarda i Lloyda E. Ohlina
• Poglądy Alberta K. Cohena i Waltera B. Millera
• Teoria etykietowania Howarda S. Beckera
• Teoria kontroli społecznej Travisa Hirschiego oraz 

integracyjna teoria zachowania przestępczego 
Marca LeBlanca

• Teoria obniżania własnej pozycji Kaplana z 1975 r.
• Teoria Stantona Peele’a



Teoria anomii Roberta K. Mertona

Według Mertona zasadniczą przyczyną pojawienia się zjawisk patologii
społecznej jest załamanie w strukturze społecznej. Z jednej strony
społeczeństwo oczekuje osiągania przez jednostkę określonych celów, z
drugiej jednostka, nawet jeśli tego chce, nie ma możliwości ich
osiągania. Jeśli od jednostki oczekujemy aby wypełniała cele
społecznie akceptowane, a nie tworzymy jej ku temu warunków, może
ona popaść w stany depresyjne. Prowadzi to do zaburzeń relacji
interpersonalnych oraz wchodzenia na ścieżki destrukcyjne. Brak szans
na odniesienie sukcesu zawodowego, edukacyjnego, środowiskowego,
jest jednym z czynników poszukiwania „alternatywy” – mogą nią być
substancje uzależniające. Rezygnacja zarówno z realizacji kulturowo
przyjętych celów, jak i akceptacji zinstytucjonalizowanych środków ich
osiągnięcia (wycofanie) jest główną przyczyną uzależnień.



Teoria zróżnicowanych możliwości Richarda 
A. Clowarda i Lloyda E. Ohlina

Przynależność do subkultury młodzieżowej łączy 
się z częstszym – niż wśród rówieśników 
nienależących do subkultur – sięganiem po 
substancje psychoaktywne. W wielu 
subkulturach eksperymenty lub używanie 
substancji psychoaktywnych są zachowaniami
„standardowymi”, inaczej „normalnymi”.



Poglądy Alberta K. Cohena i Waltera B. 
Millera

W.B. Miller zakładał, że u młodzieży z warstw
niższych wykształca się odmienny od
obowiązującego w warstwach średnich system
normatywno-aksjologiczny. Tak więc ich
zachowania, określane jako dewiacyjne z punktu
widzenia szerszego społeczeństwa, są normalną
reakcją przystosowawczą do warunków
kulturowych, w których się wychowują.



Teoria etykietowania Howarda S. 
Beckera

Nie można mówić o wewnętrznej predyspozycji do brania
narkotyków, ani w sensie psychologicznym, ani
fizjologicznym, bowiem to społeczeństwo określa
człowieka dewiantem, gdy uzna, iż złamał ustanowione
społecznie reguły. Pierwsze próby zażywana narkotyków
najczęściej są przypadkowe, wynikające z ciekawości lub
namowy do zażycia substancji i nie można ich określić
jako intencjonalnych zachowań dewiacyjnych. Jednak w
momencie gdy jednostka zauważy swoje naznaczenie,
może chcieć sprostać „oczekiwaniom społecznym” i
zacząć zachowywać się dewiacyjnie w sposób
intencjonalny, np. nadal przyjmując narkotyki.



Teoria kontroli społecznej Travisa Hirschiego oraz 
integracyjna teoria zachowania przestępczego 

Marca LeBlanca
Pozytywne i trwałe więzi z osobami bliskimi, z
rodziną oraz innymi osobami ze społeczeństwa
konformistycznego, a także prawidłowy rozwój
psychiczny, czynią dziecko podatnym na kontrolę
zewnętrzną. Ta natomiast, jeżeli będzie
skuteczna, z czasem będzie skutkować
wykształceniem się u jednostki kontroli
wewnętrznej, która jest najskuteczniejszym
czynnikiem chroniącym ją przed zachowaniami
dewiacyjnymi.



Teoria obniżania własnej pozycji 
Kaplana z 1975 r.

Nadużywanie substancji psychoaktywnych i 
uzależnienie od nich stanowi jedną z form 
dewiacyjnego zachowania, obok stosowania 
przemocy, kradzieży, porzucenia nauki itd. Teoria 
odwołuje się do pojęcia samooceny i uniwersalnych 
w tym zakresie potrzeb wszystkich ludzi, które 
wyrażają się w dążeniu człowieka do zachowywania 
się w sposób maksymalizujący doświadczenia 
pozytywne, wzmacniający poczucie wartości oraz 
do ograniczania doświadczeń negatywnych.



S. Peele

Peele i Brodsky stwierdzili, że uzależnienie to duchowe i
emocjonalne zubożenie, które prowadzi do inwestowania
w rzeczy lub osoby, w celu poszukiwania bezpieczeństwa i
poczucia własnej wartości. Przynosi to chwilową ucieczkę
od pustki, ale ponieważ nie daje trwałego spełnienia,
spirala uzależnienia nakręca się a cykl jest powtarzany.
Taki rodzaj przywiązania do czegoś, dla Peele’a jest
właśnie antytezą miłości, czyli nałogiem. Tęsknota za
biskością zamienia się tutaj w swoje przeciwieństwo. W
miejsce doświadczenia zależności pojawia się przeżycie
„bycia pod wpływem”. Autorzy mówią: "W tym stanie
bytu, cokolwiek to jest, leży klucz do zrozumienia
uzależnienia"



Podejście filozoficzne

• Wyjaśnienia Georga Fryderyka Hegla
Hegel, w swojej Fenomenologii ducha zawarł fascynujący opis pewnej
relacji wyobcowania człowieka nazwanej stosunkiem pana do
niewolnika. Relacja ta dotyczyła zarówno dwóch osobnych podmiotów,
jaki, w pewnym sensie, zależności w samym człowieku między różnymi
warstwami jego bytu. Teoria ta dotyczyła w gruncie rzeczy problemu
tożsamości, prawdy w relacjach i samostanowienia. Gdy w wyniku
zakłamania wytwarza się specyficzna relacja między dwoma
podmiotami typu pan–niewolnik, rezultatem tego stanu jest ucieczka
zarówno pana, jak i niewolnika w… picie, w celu znieczulenia
zakłamanej i trudnej do wytrzymania sytuacji. Co ciekawe, piją obaj,
choć z różnych powodów. Teoria ta tłumaczy też dynamikę odniesień
między warstwami ludzkiej osoby. Gdy ciało (niewolnik) jest swoiście
obezwładnione przez ducha (pana), reakcją na ten brak integracji jest
właśnie odurzanie się, w którym to ciało przejmuje kierowanie,
dokonując swoistej rewolucji.



Różnorodne koncepcje
Istnieje wiele koncepcji próbujących wyjaśnić zjawisko uzależnień. Shaub&Shaub wymieniają następujące
modele:
1.medyczny: przy odpowiednio długim używaniu substancji, pojawia się zespół odstawienia, który powoduje
ponowne przyjmowanie substancji;
2.genetyczny: istnieje predyspozycja do uzależnienia się. Ta predyspozycja jest aktywowana przez używanie
substancji.
3. rodziny dysfunkcyjnej: osoba uczy się w swojej rodzinie, że sposobem na radzenie sobie z problemami jest
alkohol;
4. samoleczenia: alkohol jest używany, jako lek na depresję czy zaburzenia lękowe;
5. rozwoju psychoseksualnego: fiksacja na określonej fazie rozwoju powoduje określone zaburzenia. Fiksacja
oralna może spowodować rozwój uzależnień.
6. psychologii ego: deprywacja pielęgnacji czy odzwierciedlania dziecka, może spowodować słabość ego i
wówczas trudno jest sobie radzić w dorosłym wieku z presją życia. Substancja pomaga zlikwidować ten stan
egocentrycznego lęku.
7. natychmiastowej gratyfikacji: osoby uzależnione mają niski próg frustracji i potrzebują szybko zaspokajać
swoje impulsy, substancja łagodzi ta presję.
8. defektu charakteru: rozwijany w grupach samopomocowych - uzależnienie jest defektem moralności.
Pośpieszne tempo współczesnego świata wzmacnia ich impulsywność.
9. transowy: oparty o zasadę przyjemności - jeśli umysł raz doświadczył przyjemności podczas użycia narkotyku,
będzie dążył do powtórzenia tego, co jest jak sugestia hipnotyczna.
10. transpersonalny - związany z intoksykacją: stoi za nim naprawdę duchowe pragnienie rozszerzenia swojej
świadomości poprzez użycie substancji.
11. transpersonalno-egzystencjalny: ludzka natura pełna jest defektów i lęku. Uzależnieni doświadczają
przeraźliwie tych stanów i łagodzą je poprzez użycie substancji.

Shaub R., Shaub G. Psychosyntesis and the Recovery from Addictions” International Journal of Psychotherapy”
Volume 16, nr 2, 2012 , 37-47



Model medyczny

• Procesy fizjologiczne: objawy odstawienia i 
zmiana tolerancji

• Mechanizmy neuronalne: biochemia mózgu 
(układ serotoninowy, dopaminowy i 
opioidowy) – głód alkoholu

• Metabolizm: przenikanie bariery krew- mózg, 
transport, metabolizm komórkowy



Model genetyczny

• Badania przeprowadzone na ludziach dowiodły, że geny wpływające na aktywność
neuroprzekaźników takich jak serotonina i GABA (kwas gamma-aminimasłowy) są
odpowiedzialne za rozwój alkoholizmu. Jednocześnie zauważono, że mutacje w
specyficznych genach nie determinują ostatecznie rozwinięcia uzależnienia,
ponieważ bliźnięta jednojajowe mogą różnić się podatnością na substancje
psychoaktywne.

• Udowodniono związek pomiędzy stanami lekowymi występującymi u kobiet z
mutacją enzymu metabolizującego neuroprzekaźniki (dopaminę i norepinefrynę), a
skłonnością do alkoholizmu.

• Obecnie nie można za pomocą badań genetycznych przewidzieć czy dana osoba
będzie uzależniona. Brak pojedynczego genu odpowiedzialnego za uzależnienie i
szereg czynników środowiskowych utrudniają diagnostykę. W przyszłości
medycyna spersonalizowana pomoże dokładniej określić predyspozycję do
uzależnień i ustalić optymalną terapię.

• Badania nad transmisją transgeneracyjną traumy (epigenetyka – zmiany w
ekspresji genów, które mogą podlegać dziedziczeniu – sekwencja DNA nie zmienia
się) –pozwalają przypuszczać, że większe znaczenie niż sam układ genów, posiada
ich ekspresja



Model rodziny dysfunkcyjnej

• Jesteśmy skłonni kształtować swoje postępowanie przez
naśladownictwo – nie bez powodu często mówi się, że „kto z kim
przystaje, takim się staje”. Niebezpieczne jest więc przebywanie w
środowisku, w którym pije się dużo alkoholu lub występuje wyraźne
przyzwolenie na używanie innych substancji psychoaktywnych.
Wzrastając w takim otoczeniu, nabieramy przekonania, że jest to
„normalne” i powszechne”, a tym samym jesteśmy bardziej skłonni
wykazywać podobne zachowania.

• Istnieje coraz więcej dowodów na to, że przemoc fizyczna w
dzieciństwie prowadzi do pogorszenia zdrowia i funkcjonowania
społecznego. Między innymi fizyczne maltretowanie zwiększa
ryzyko rozwoju uzależnienia od substancji.

• Przemoc rodzinna, której świadkami są dzieci, destruktywnie
wpływa na ich rozwój emocjonalny. Zaburzenia u dzieci przejawiają
się w kilku aspektach i dotyczą zarówno psychologicznych,
zdrowotnych jak i fizycznych upośledzeń ich zachowania.



Samoleczenie
Self-medication

Hipoteza samoleczenia w uzależnieniach wywodzi się przede
wszystkim z obserwacji klinicznych pacjentów z zaburzeniami
używania substancji. Ludzie odkrywają, że określone efekty
danej klasy substancji psychoaktywnych łagodzą lub zmieniają
zakres nieprzyjemnych stanów afektywnych. Samoleczenie
występuje w kontekście słabości samoregulacji - przede
wszystkim trudności w regulowaniu afektów, poczucia własnej
wartości i samoopieki. Osoby uzależnione cierpią wyjątkowo
ze względu na swoje uczucia, albo są przytłoczone bolesnymi
afektami, albo wydają się wcale nie odczuwać swoich emocji.
Substancje uzależniające pomagają takim osobom złagodzić
bolesne uczucia lub doświadczyć emocji lub je kontrolować,
gdy są nieobecne lub nie w pełni świadome.

Khantzian EJ. The self-medication hypothesis of substance use disorders: a reconsideration and recent applications.
Harvard Review of Psychiatry 1997 nr.4 (5), str. 231-244



Samoleczenie a współchorobowość

• używanie alkoholu w celu łagodzenia objawów
antydepresyjnych (ale na dłuższą metę – wzmaga
depresję);

• Używanie amfetaminy w celu utrzymywania stanu
manii, gdy następuje przejście do depresji w
CHAD;

• Używanie marihuany w celu łagodzenia stanów
lękowych;

• Używanie amfetaminy w celu radzenia sobie z
zaburzeniami koncentracji uwagi;



Model rozwoju psychoseksualnego

I. Freud: (faza oralna, analna, falliczna, edypalna); Freud,
zafascynowany postacią hazardzisty u Dostojewskiego,
upatrywał źródła hazardu patologicznego w powtarzaniu
wczesnodziecięcej masturbacji, która w tym przypadku
nabrała kompulsywnego charakteru. Freud upatrywał
wiec źródeł uzależnień we wczesnodziecięcych fantazjach
seksualnych.

II. Obecnie, nie wyjaśnia się już uzależnień w ten sposób.
Raczej poszukuje się ich źródeł w przenoszeniu w
niezmienionej formie nieświadomej fantazji o
omnipotencji z okresu dzieciństwa do dorosłości (fantazja
ta powinna u zdrowo rozwijającej się osoby ewoluować z
dziecięcego poczucia omnipotencji do realizacji życiowych
celów i pragnień).



Model konflikt versus deficyt 

• Większość klasycznych koncepcji
psychoanalitycznych wyjaśnia zaburzenia na
gruncie konfliktu. Fiksacja na fazie oralnej może
być właśnie przykładem takiego problemu, gdzie
mamy do czynienia z konfliktem zależności i
opieki versus autonomia i niezależność.

• Jednak do wyjaśnienia uzależnień lepiej nadaje
się model deficytu, który dość dobrze wyjaśnia
patologię narcystyczną.



Model konflikt versus deficyt 

• Konflikt: 

s

Np. autonomia                           zależność

• Deficyt:

Np. autonomia                m ?



Chwila na zrozumienie

• Założenie narcystyczne: Jestem wszechmocny i 
omnipotentny = osiągnę wszystko bez wysiłku = 
po co mi inni ludzie? (niezdolność do zależności)

• Założenie zdrowe: Jestem ograniczony = 
potrzebuję ustalić, co mogę zrobić, mając takie a 
nie inne możliwości = potrzebuję pomocy innych 
(czerpanie przyjemności z relacji z innymi)

• Fantazja o omnipotencji jest typowa dla okresu 
niemowlęctwa (zanim rozwinie się potrzeba 
zależności)



Model psychologii ego (self)

Wg. Glover zarówno perwersje, jak i uzależnienia
wywodzą się z tego samego rdzenia, jakim jest
patologia narcystyczna. Glover był pierwszym
który ujawnił, że perwersja nie jest związana z
zaburzeniami rozwoju psychoseksualnego.
Zarówno uzależnienia, jak i perwersja, polega na
budowaniu relacji z obiektami częściowymi, w
miejsce relacji z całym obiektem.

The Self Psychology of Addiction and its Treatment: Narcissus in Wonderland

Autorzy Richard B. Ulman, Harry Paul



Chwila na zrozumienie

• Obiekt cały a częściowy
W popularnych filmach, często mamy do czynienia z
bohaterami dobrymi i złymi. Postaci są pokazane
jednostronnie: dobry może być tylko dobry, a zły
tylko zły. To jest właśnie obiekt częściowy:
spostrzeganie kogoś tylko w kategoriach
negatywnych (dewaluacja) lub idealizacja –
spostrzeganie kogoś jako obiektu idealnego.
Obiekty całościowe to widzenie kogoś jednocześnie
jako dobrego i złego, a mimo tego umiejętność
zachowania dobrych relacji z tym obiektem.



Rozwój uzależnienia wg. psychologii 
self (slajd tylko dla zainteresowanych)

Dziecko w procesie rozwoju potrzebuje odzwierciedlającego i empatycznego
rodzica. Dzięki temu, następuje rozwój self, gdzie w miejsce wielkościowego i
omnipotentnego „ja” (które raz umieszczane jest po stronie rodzica, innym
razem po stronie dziecka), powstaje system realnych i adekwatnych ambicji i
celów, zdolność do czerpania zadowolenia z różnych funkcji i form
aktywności oraz ustanowienia realistycznego i stabilnego obrazu siebie. Brak
tego przejścia powoduje zakłócenia w procesach transformacji i internalizacji.
Wielkościowe self zostaje utrzymane w swojej niezmienionej formie i pragnie
zaspokojenia jego pierwotnych dążeń. Obraz idealnego rodzica nie
przekształca się w regulującą napięcie strukturę psychiczną, lecz staje się
obiektem przejściowym, służącym utrzymaniu narcystycznej równowagi.
Celem terapii, w empatycznej atmosferze, jest uzupełnić defekty self lub
wzmocnić struktury kompensacyjne.
Wielu pacjentów z zaburzeniami narcystycznymi niekoniecznie wycofuje
swoje zainteresowania lub libido z obiektów świata zewnętrznego, a zamiast
tego prezentuje szczególny brak zdolności do zależności od innych lub miłości
własnej.



Model natychmiastowej gratyfikacji

W końcu lat 60. W. Mischel zaczął badać zjawisko opóźnionej
gratyfikacji, czyli zdolności do rezygnacji z natychmiastowych, ale
niewielkich korzyści na rzecz odłożonych w czasie, ale większych
korzyści. Na potrzeby swoich badań przeprowadził eksperyment na
dzieciach w wieku przedszkolnym, którym oferował dwa cukierki
marshmallow, w zamian za rezygnację z jednego („możesz zjeść jedną
piankę teraz, albo poczekać na mój powrót i wtedy dostaniesz dwie”).
Kolejna tura badań, prowadzona po upływie kilku lat, pokazała, że
dzieci mające zdolność dłuższego opierania się pokusie zjedzenia
cukierka, odnosiły większe sukcesy edukacyjne, cieszyły się lepszym
zdrowiem i budowały zdrowsze relacje międzyludzkie. Jest możliwe, że
trudności w odraczaniu gratyfikacji sprzyjają nadużywaniu substancji
(na efekty nie czeka się długo – potencjał uzależniający to właśnie czas
od zażycia do uzyskania efektu plus siła tego efektu)



Model defektu charakteru

*„Zarówno Adler jak i Alers uznają, że ludzie usiłują częstokroć znaleźć
się u góry przez to, że innych spychają w niziny, ulegając podszeptom
głęboko ukrywanej siły zawiści. Co się znajduje na dnie zazdrości,
zawiści i nienawiści? Tomistyczna teza powie, że na dnie czai się
smutek jak niezabliźniona rana, z której idą jady na cały ustrój
psychiczny”
*„Mimo tożsamości natury różnią się ludzie między sobą nie tylko
przez rysy indywidualne, lecz także przez to, że jedni w swej naturze
posiadają jakąś skazę, a inni jej nie posiadają” .
Za każdym razem ks. Michalski odwołuje się w tym względzie do
tomizmu, jednak tak podsumowuje swoje rozważania: „Św. Tomasz nie
miał być może zmysłu dla psychopatologii”
*ks. Konstanty Michalski
Koncepcja dość powszechna w ruchach samopomocowych:
uzależnienie jako sposób na zakrycie wewnętrznej rysy, skazy, braku.



Model transowy

Z punktu widzenia teoretycznego fakt
przyjmowania przez podmiot w sposób niemal
mechaniczny i bezkrytyczny wpływów
środowiska bez opozycji i protestu może być
objęty mianem sugestii: tendencja do
naśladownictwa oraz identyfikacji projekcyjnej,
dochodząca czasem do utożsamienia się z cudzą
osobowością.

Uzależnienie jako uleganie sugestii hipnotycznej



Model transpersonalny – związany z 
intoksykacją

Można powiedzieć, że mózg posiada pewien rodzaj mechanizmu filtru-
jącego, który chroni nas przed przygniatającym napływem bodźców. 
Halucynogeny „odkręcają zawór” i powodują dopuszczenie do świado-
mości zwykle niedostrzeganych wrażeń. Z tego względu działanie tych 
środków jest bardzo indywidualne i zmienne. W dużej mierze zależy 
ono od szeregu czynników określanych jako set and setting, czyli nasta-
wienie i otoczenie. Nastawienie odnosi się do osobowości, stanu 
wewnętrznego i oczekiwań użytkownika, zaś otoczenie do środowiska, 
innych ludzi, warunków zewnętrznych w trakcie intoksykacji. Najczę-
ściej jednak efekty działania środków halucynogennych obejmują 
zmiany percepcyjne, emocjonalne oraz zmiany w sposobie myślenia. 
Ludzie używają tych środków, gdyż intoksykacja daje im możliwość 
odmiennego, a niekiedy głębszego doświadczania rzeczywistości.



Model transpersonalno-egzystencjalny

Ludzie zażywają substancje (co może w końcu doprowadzić do
uzależnienia się od nich) po to, żeby chociaż trochę stać się
takimi, jakimi gdzieś głęboko chcieliby czasami być, ale z
różnych powodów nie potrafią. Ktoś chciałby aktywnie działać
w świecie, ale boi się porażki albo nie chce mu się ruszać z
fotela, więc zamiast pracować nad sobą w tym temacie pije
kawę albo zażywa amfetaminę, żeby „dostać kopa”. Ktoś inny,
na odwrót, uwielbia łapać się wielu projektów na raz, jest
bardzo aktywny, ale nie potrafi się od czasu do czasu wyciszyć,
zrelaksować i wtedy niekiedy zaczyna sięgać po alkohol.
Powstanie uzależnienia jest spowodowane niemożnością
doświadczenia pełni człowieczeństwa, swojej tożsamości,
realizowania swojego potencjału w inny sposób.



Podsumowanie koncepcji

Koncepcje te wyrażają istnienie różnych grup 
czynników mających wpływ na rozwój 
uzależnienia:

- Czynniki psychospołeczne;

- Środowiskowe;

- Edukacyjne;

- Interpersonalne;

- Intrapersonalne;



W jakiej sytuacji uzależnienia nie będą 
się rozwijać?

Etiologia braku uzależnienia 

Społeczeństwa o niskim spożyciu alkoholu lub niskich
tendencjach do upijania się, zazwyczaj (1) dbają o fizyczne
i emocjonalne potrzeby niemowląt; (2) stosują raczej
przyjazne niż represyjne metody socjalizacji; (3) nie
wymagają nadmiernych osiągnięć i niezależności; (4)
tolerują zależne zachowania w wieku dorosłym; (5)
angażują się we wspólne jedzenie; oraz (6) używają
opowieści ludowych, które opisują świat jako zasadniczo
życzliwy i przyjazny (Bacon).
Alcoholism and Substance Abuse: Strategies for Clinical Intervention

pod redakcją Thomas Edward Bratter, Gary G.


