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CEL BADANIA / METODY BADAŃ

Celem badania było dowiedzenie się jakie orientacje temporalne są najbardziej

charakterystyczne dla sprawców przestępstw seksualnych w porównaniu do

sprawców skazanych za przestępstwa innego typu. Dodatkowo podjęto próbę

uchwycenia związków konkretnych perspektyw czasowych z agresją. W celu

uzyskania odpowiedzi na postawione pytania zastosowano Kwestionariusz Agresji

(The Aggression Questionnaire, BPAQ) autorstwa A. H. Bussa i M. Perry’ ego oraz

Kwestionariusz postrzegania czasu (The Zimbardo Time Perspective Inventory –

ZTPI-PL-R).

METODA / WYNIKI / PROCEDURY

t

KONKLUZJE

Aby dokładnie zbadać istotę tego zjawiska i odkryć jaki jest związek między

agresją a teraźniejszą perspektywą czasową i dlaczego jest on widoczny tylko

u sprawców przestępstw seksualnych potrzeba dalszych badań jednak widać,

że ta korelacja istnieje i jest ona silna. Warto znaleźć odpowiedź na pytania

dotyczące genezy i uwarunkowań tego zjawiska, ponieważ ich odkrycie może

pomóc w opracowaniu lepszych oddziaływań terapeutycznych i

resocjalizacyjnych dla sprawców przestępstw seksualnych.
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WPROWADZENIE

Orientacja temporalna oraz jej związki z poszczególnymi cechami osobowościowymi,

a także pewnymi zachowaniami coraz częściej stają się przedmiotem analiz. Celem

zaprezentowanego badania było zatem porównanie perspektyw czasowych u

sprawców przestępstw seksualnych i nieseksualnych oraz sprawdzenie ich związków

z poziomem agresji. W literaturze można znaleźć dane świadczące o tym, że wiele z

cech, które charakteryzują sprawców przestępstw seksualnych, takie jak zewnętrzne

umiejscowienie kontroli czy trudności z regulacją afektywną oraz odraczaniem

gratyfikacji, jest zbieżnych z cechami osób, u których dominuje teraźniejsza

hedonistyczna orientacja temporalna. Postawiono zatem następujące pytania

badawcze: czy u przestępców seksualnych perspektywa teraźniejsza hedonistyczna

będzie wyższa niż u innych przestępców, czy u badanych grup wystąpią różnice w

poziomie agresji oraz czy wyższy wskaźnik agresji zarówno u przestępców

seksualnych jak i nieseksualnych będzie związany ze zwiększoną orientacją na

teraźniejszość hedonistyczną.

GŁÓWNE WYNIKI

Powyższe analizy pokazały, że wbrew przewidywaniom nie ma istotnych

statystycznie różnic pod względem agresji czy dominującej orientacji temporalnej

między dwiema grupami, do których członkowie zostali przydzieleni celowo w

zależności od tego, czy zostali skazani za przestępstwo seksualne czy też za

przestępstwo innego typu. Zaskakujące okazały się jednak analizy mające

doprowadzić do uzyskania odpowiedzi na drugie pytanie badawcze. Zgodnie z

oczekiwaniami okazało się, ze zarówno agresja werbalna, agresja fizyczna,

gniew, złość jak i średni poziom agresji ogólnej korelują pozytywnie z

teraźniejszą hedonistyczną orientacją temporalną. Okazało się jednak, że

związek ten widoczny jest jedynie w przypadku przestępców seksualnych

natomiast w drugiej grupie takie korelacje nie wystąpiły. W odpowiedzi na

rodzące się pytanie skąd u przestępców seksualnych istnieje tak silny pozytywny

związek między teraźniejszą hedonistyczną perspektywą czasową a agresją

zarówno ogólną jak i jej poszczególnymi komponentami, warto zwrócić uwagę na

to, że dla przestępców seksualnych charakterystyczne są problemy z regulacją

afektywną, a ich zachowania często są impulsywne. Istotne jest również to, że

sprawcy tego typu przestępstw zwykle nie uwzględniają potencjalnych

konsekwencji swoich działań, a przed dokonaniem decyzji zazwyczaj nie

analizują informacji z otoczenia. Zamiast tego działają gwałtownie, aby jak

najszybciej uzyskać gratyfikację nawet, jeśli będzie się to wiązało z poniesieniem

kary w przyszłości. Można przypuszczać, że właśnie dlatego agresja jest dla nich

jednym z głównych środków dla osiągania swoich celów. W porównaniu do

sprawców przestępstw seksualnych sprawcy przestępstw innych niż seksualne

częściej uwzględniają konsekwencje swoich działań, a przynajmniej myślą nie

tylko o korzyściach dotychczasowych, ale również o przyszłej gratyfikacji. Z tego

względu stosowanie przez nich agresji niekoniecznie ma związek ze skupieniem

się jedynie na teraźniejszości i odczuwaniu przyjemności w chwili obecnej, ale

bardziej na uwzględnianiu przyszłych skutków swoich działań.W przeprowadzonym przeze mnie badaniu udział wzięło 50 osadzonych mężczyzn w

wieku od 19 do 65 lat, przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych na

terenie województwa mazowieckiego. Połowę z nich stanowili skazani za przestępstwa

seksualne, czyli osoby, które złamały przynajmniej jeden z artykułów 197- 201 Kodeksu

karnego. Osoby te nie musiały mieć stwierdzonych zaburzeń preferencji seksualnych.

Istotne było jedynie to, aby byli skazani za popełnienie minimum jednego czynu

zabronionego określonego w powyżej wymienionych artykułach. Grupa porównawcza

składała się ze skazanych za przestępstwa innego typu niż przestępstwa seksualne.

Dobór uczestników był celowy. Wychowawcy lub psychologowie więzienni wyszukiwali

skazanych na podstawie konkretnego artykułu. Następnie w obecności wychowawcy lub

kierownika działu penitencjarnego byli oni pytani o zgodę. Po jej wyrażeniu następował

krótki opis badania, wyjaśnienie jego celu, zapewnienie o anonimowości oraz udzielenie

instrukcji jak należy wypełniać kwestionariusze. Ze względu na specyfikę warunków

więziennych większość badanych wypełniała kwestionariusze w swoich celach, a

następnie oddawali wychowawcom wypełnione kwestionariusze w zaklejonych

kopertach. Część osadzonych wypełniała kwestionariusze w osobnych

pomieszczeniach takich jak świetlica czy pokój psychologa w obecności autora

przytaczanych badań.
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