


któ re na le ¿y so bie za daæ, to czy te r mi ny te je dy nie ró ¿ ni¹ siê w p³asz czy Ÿ nie jê zy -

ko wej czy te¿ nios¹ z sob¹ od mien ne kon te ksty zna cze nio we i jak one od nosz¹ siê

z ko lei do po jê cia reso cja li za cji. I tak, ana li zuj¹c kon tekst zna cze nio wy wy mie nio -

nych po wy ¿ej te r mi nów (patrz ta be la 1) na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e akcen tuj¹ one od -

mien ne aspe kty fun kcjo no wa nia cz³owie ka. Od nosz¹ siê za rów no do etio lo gii

i roz wo ju ewen tu a l nych za cho wañ nie akcep to wa nych spo³ecz nie, przy wra ca nia

do spo³ecze ñ stwa tych osób b¹dŸ grup spo³ecz nych, któ re do œwia d czy³y wy klu cze -

nia i/lub mar gina li za cji, pod kre œ laj¹ zna cze nie in te gra cji cz³owie ka z oto cze niem

b¹dŸ od nosz¹ siê do kon kre t nych me tod i œro d ków pra cy z oso ba mi pozba wiony -

mi wol no œci, aby przy wró ciæ je spo³ecze ñ stwu. Wy da wa³oby siê za tem, ¿e mo ¿ na

wnio sko waæ o od mien no œci tre œ cio wej, a co za tym idzie ta k ¿e od mien no œci termi -

nolo gi cz nej, któ ra w pe³ni od da je owo zró¿ ni co wa nie. Nie mniej jed nak wa r to

zwró ciæ uwa gê, ¿e po jê cia ta kie, jak re in te gra cja spo³ecz na, edu ka cja in klu zy w na

czy od dzia³ywa nia peni ten cja r ne akcen tuj¹ zna cze nie zgod ne go z ocze ki wa nia mi

spo³ecz ny mi fun kcjo no wa nia cz³owie ka b¹dŸ te¿ id¹c da lej jego ad ap ta cji do ocze -

ki wañ spo³ecz nych. Ro zu mie nie ta kie jest jed nak nie do ko ñ ca uza sa d nio ne, bo -

wiem para do ksa l nie ad ap tuj¹c siê do wy ma gañ œro do wi sko wych mo ¿ na nie

spe³niaæ wy ma gañ spo³ecz nych. Dla te go po ni ¿ej pra gnê od nieœæ siê do po jê cia

reso cja li za cji (reso cia li za tion) oraz nie roze rwa l nie zwi¹za nych z nim po jêæ ta kich

jak so cja li za cja (so cia li za tion) i in sty tu cja to ta l na (to tal in sti tu tion).

Ta be la 1. Ana li za te r mi nów za stê puj¹cych po jê cie reso cja li za cji

Te r min Opis Uwa gi

Pra ca so cja l na Te o ria spo³ecz na i me to da ba dañ, opi -
suj¹ca fun kcjo no wa nie cz³owie ka, grup
spo³ecz nych czy spo³eczeñstwa

Opi su je fun kcjo no wa nie cz³owie -
ka w rze czy wi sto œci spo³ecz nej
a ta k ¿e mo¿e s³u¿yæ jako te o ria/
me to da wy ja œ niaj¹ca etio lo giê
i ro z wój zachowañ ludzi

Re in te gra cja
spo³ecz na

In ter we n cja, któ rej ce lem jest in te gra cja
cz³owie ka ze spo³ecze ñ stwem po przez
edu ka cjê, pra cê oraz zakwaterowanie

Zwra ca uwa gê na zna cze nie in te -
gra cji cz³owie ka z oto cze niem,
œro do wi skiem

Od dzia³ywa nie 
peni ten cja r ne

Przy wra ca nie gru pom spo³ecz nie na zna -
cza nym i margi nali zo wa nym pra wa do
pe³nej par ty cy pa cji w ¿y ciu spo³ecz -
nym, oby wa te l skim i kulturowym

Przy wra ca nie do spo³ecze ñ stwa
jed no stek b¹dŸ grup spo³ecz nych

Edu ka cja in -
klu zy w na

Przy wra ca nie gru pom spo³ecz nie na zna -
czo nym i margi nali zo wa nym pra wa do
pe³nej par ty cy pa cji w ¿y ciu spo³ecz -
nym, oby wa te l skim i kulturalnym

Przy wra ca nie do spo³ecze ñ stwa
jed no stek b¹dŸ grup spo³ecz nych

H. Ma chel (2003), do ko nuj¹c przegl¹du de fi ni cji po jê cia reso cja li za cji, zwra ca

uwa gê, ¿e jest ona pro ce sem zmian w ob sza rze oso bo wo œci cz³owie ka, pro wa -

dz¹cym do zgod ne go z ocze ki wa nia mi spo³ecz ny mi fun kcjo no wa nia w spo ³ecze ñ -

stwie. W ten spo sób odwo³uje my siê do trzech isto t nych ele men tów czy te¿ sk³ado -
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wych pro ce su reso cja li za cji, za ja kie przy j mu je siê po jê cia pro ce su, oso bo wo œci

i so cja li za cji. De fi niuj¹c po jê cie pro ce su nie spo sób za akcen to waæ, ¿e sta no wi on

uporz¹dko wa ny ci¹g za chodz¹cych po so bie sta nów czy te¿ eta pów, przy czym

osi¹gniê cie da ne go sta nu (eta pu) oz na czaæ mo¿e, za rów no jego za trzy ma nie, jak

i roz wój. In ny mi s³owy, osi¹gniê cie da ne go eta pu bez prze j œcia do eta pu na stê p ne -

go sta no wi za trzy ma nie pro ce su, pod czas gdy osi¹gniê cie eta pu ko ñ co we go

niew¹tpli wie oz na cza za trzy ma nie pro ce su, ale ta k ¿e roz wój jed no stki. Ponad to

w po jê cie pro ce su mamy wpi sa ne ta k ¿e po jê cie celu, do któ re go zmie rza my

osi¹gaj¹c ko le j ne eta py w efe kcie, a któ re go efe ktem jest osi¹gniê cie zmia ny.

W pro ce sie reso cja li za cji ce lem jest zlik wi do wa nie lub zmnie j sze nie nie przy stoso -

wa nia spo³ecz ne go u osób na ru szaj¹cych w da nym spo³ecze ñ stwie obo wi¹zuj¹ce

no r my, dla te go te¿ w ogó l nie okre œlo nym celu reso cja li za cji mo ¿ na wy od rê b niæ

dwa cele ró ¿ ni¹ce siê sto p niem efe kty w no œci – cel mi ni mum i ma ksi mum. Cel mi ni -

mum oz na cza taki stan oso bo wo œci wiê Ÿ nia, któ ry umo ¿ li wia mu fun kcjo no wa nie

w spo³ecze ñ stwie w spo sób nie na ru szaj¹cy norm pra wnych. In ny mi s³owy, w wy -

mia rze jed no stko wym fun kcjo no wa nie na ta kim po zio mie ma za bez pie czyæ je d -

 no stkê przed po no w nym na ru sze niem norm pra wnych, na to miast w wy mia rze

spo³ecz nym d¹¿ymy do za bez pie cze nia spo³ecze ñ stwa przed po no w ny mi szko da -

mi wyrz¹dzo ny mi przez oso bê wcze œ niej na ru szaj¹c¹ no r my pra w ne. Z ko lei cel

ma ksi mum zmie rza do osi¹gniê cia ta kie go sta nu oso bo wo œci wiê Ÿ nia, któ ry umo ¿ -

li wia mu fun kcjo no wa nie w spo³ecze ñ stwie nie na ru szaj¹c norm pra wnych ale ta k -

¿e re spe ktuj¹c je a tym sa mym uz naj¹c za wa ¿ ne dla w³as ne go fun kcjo no wa nia.

Z pun ktu wi dze nia psy cholo gicz ne go oby d wa cele ró ¿ ni¹ siê w spo sób bar dzo istot -

ny. W pie r wszym przy pa d ku wy sta r czy, ¿e ska za ny de kla ru je zna jo moœæ obo -

wi¹zuj¹cych norm i za sad nie uz naj¹c ich za wa ¿ ne czyn ni ki mo dy fi kuj¹ce jego za -

cho wa nie, co po wo du je to, ¿e by³y spra w ca czy nów ka ra l nych mo¿e na dal fun kcjo -

no waæ na po gra ni czu no r my pra wnej, a przez to na dal po zo sta waæ w œro do wi sku

utrud niaj¹cym po wrót do spo³ecze ñ stwa. Na to miast w dru gim przy pa d ku mamy do 

czy nie nia z in ter na li zacj¹ norm i za sad, któ re dana oso ba (ska za ny) przy j mu je jako

czyn ni ki re gu luj¹ce jej za cho wa nie w spo³ecze ñ stwie, a tym sa mym sta je siê zdo l -

na do oce ny i war to œcio wa nia by³ych i aktu a l nych do œwia d czeñ. In ny mi s³owy,

osi¹gniê cie celu ma ksi mum u³atwia rea da p ta cjê i re in te gra cjê spo³eczn¹. Wa r to

w tym mie j s cu za zna czyæ, ¿e nawi¹zuj¹c do za wa r to œci tre œcio wej po jê cia reso cja -

li za cji za rów no rea da p ta cja, jak i re in te gra cja spo³ecz na, sta no wi¹ pe wien etap

w pro ce sie reso cja li za cji i trud no je w tym zna cze niu uto ¿ sa miaæ z po jê ciem reso -

cja li za cji. Re a su muj¹c po wy ¿sze roz wa ¿a nia, nie trud no za uwa ¿yæ, ¿e reso cja li za -

cja w pla ców kach peni ten cja r nych obe j mu je prze ka zy wa nie wie dzy i umie jê t no œci

do tycz¹cych no wych sty lów za cho wañ, przez co zmie rza siê do wy eli mino wa nia

nie ko rzy st nych, aspo³ecz nych i anty spo³ecz nych po staw wa run kuj¹cych nie ak-

 cep towa ne spo³ecz nie za cho wa nia cz³owie ka. Nie mniej jed nak ro dzi siê py ta nie

ja kie za chodz¹ zmia ny w fun kcjo no wa niu osób, któ re osi¹gnê³y okre œlo ny cel

(etap) w pro ce sie reso cja li za cji. I tak, osi¹gaj¹c cel mi ni mum u da nej oso by ob ser -

wu je my: a) umie jê t noœæ po wstrzy my wa nia siê od za cho wañ prze stê pczych, b) uni -
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ka nie sy tu a cji kry mi no gen nych, c) brak umie jê t no œci re spe kto wa nia isto t nych

norm mo ra l nych, czy li brak ich sta bi l no œci oraz wy bió r czoœæ sto so wa nia, d) czê ste

lub bar dzo czê ste kon fli kty z in ny mi, e) utra tê kon tro li nad swo i mi za cho wa nia mi

(np. uza le ¿ nie nia), e) brak lub po wa ¿ ne za bu rze nia ¿y cia ro dzin ne go, nie sta bi l noœæ 

¿y cia oso bi ste go oraz brak da l szych i/lub re a l nych pla nów ¿y cio wych (Ma chel,

2003). Na to miast zmia ny w celu ma ksi mum do tycz¹: a) prze ko na nia o bez sen sow -

no œci za cho wañ prze stê pczych, b) zor gani zo wa nie ¿y cia oso bi ste go wy klu cza -

j¹cego udzia³ w sy tu a cjach kry mi no gen nych i mo ¿ li woœæ za cho wa nia prze stê pcze -

go, c) spo ra dy cz ne kon fli kty z in ny mi lub ich brak, d) utrzy my wa nie sto so w ne go

dys tan su wo bec œro d ków odu rzaj¹cych i uza le ¿ niaj¹cych, e) wy trwa³oœæ w po szu -

ki wa niu pra cy i utrzy ma niu jej oraz f) re a l ne okre œle nie bli ¿ szych i da l szych ce lów

¿y cio wych (Ma chel, 2003). Ana li zuj¹c po wy ¿sze za³o¿e nia celu mi ni mum i ma ksi -

mum nie spo sób po ku siæ siê o py ta nie, czy osi¹gniê cie oby d wu ce lów jest pro ce -

sem czy te¿ sta no wi dwa nie za le ¿ ne od sie bie cele, uw z glêd niaj¹ce osi¹gniê cie

ka ¿ de go z nich, nie za le ¿ nie od sie bie. Od po wia daj¹c na po wy ¿sze py ta nie

odwo³am siê naj pierw do za wa r to œci tre œcio wej ka ¿ de go z ce lów. Wy da je siê bo -

wiem, ¿e cel mi ni mum uczy oso bê pod le gaj¹c¹ pro ce so wi reso cja li za cji g³ów nie

umie jê t no œci po wstrzy my wa nia siê od za cho wañ prze stê pczych i uni ka nia sy tu a cji

kry mi no gen nych. Dla te go te¿ na le ¿y zdaæ so bie spra wê, i¿ kry te rium po wstrzy -

muj¹ce od za cho wañ prze stê pczych ma w tym przy pa d ku bar dziej cha ra kter ze w -

nê trz ny ni¿ we wnê trz ny a ce lem jed no stki mo¿e byæ je dy nie uni k niê cie kary. Ba -

da nia psy cho logi cz ne jed noz na cz nie do wodz¹, ¿e czyn ni kiem od nosz¹cym siê do

umie jê t no œci wyci¹ga nia wnio sków ze zdo by tych do œwia d czeñ s¹ zmien ne

osobowo œciowo- tempera mental ne a na wet uza le ¿ nio ne s¹ od typu oso bo wo œci

(Hare, 1991; Pastwa -Woj cie cho wska, 2004, 2008; Bla ir i wsp. 2008). I tak, przy j -

mu je siê, ¿e w po pu la cji osób na ru szaj¹cych no r my pra w ne od 70–80% sta no wi¹

oso by z anty spo³ecz ny mi/psy chopa tycz ny mi za bu rze nia mi oso bo wo œci (Wa l ker,

1996; Grann, 1998; Pastwa -Woj cie cho wska, 2004). Nie wdaj¹c siê w spo ry ter -

mino logi cz ne, na le ¿y pod kre œliæ, ¿e w oma wi nym ty pie oso bo wo œci niew¹tpli wie

mamy do czy nie nie z za bu rze nia mi pro ce sów kon tro li. Pro ce sy te obe j muj¹ ró ¿ ne

ob sza ry za cho wa nia cz³owie ka, maj¹c za za da nie ukie run ko wa nie i opty ma li za cjê

dzia³ania ce lo we go, gdy¿ wsze l ka ce lo wa dzia³al noœæ pod mio tu mo¿e staæ siê

Ÿród³em po wsta nia po trzeb info rma cy j nych, któ re z ko lei po zo staj¹ w œcis³ym

zwi¹zku z in ny mi ro dza ja mi po trzeb, wa run kuj¹cych re a li za cjê wspó³za le ¿ nych

ce lów. Nie za spo koje nie po trzeb (stan dar dów re gu la cji) cz³owie ka pro wa dzi

w kon se k wen cji do zak³óce nia fun kcjo no wa nia oso bo wo œci, za ha mo wa nia jej roz -

wo ju, a na wet dez in te gracji (Ja ku bik, 1997). W przy pa d ku anty spo³ecz nych/psy -

cho pa ty cz nych za bu rzeñ oso bo wo œci oka zu je siê, ¿e za rów no ukie run ko wa nie, jak

i zdo l noœæ ce lo we go dzia³ania mog¹ mieæ za bu rzo ny prze bieg (Pa stwa- Woj cie chow -

ska, 2004, 2008). In ny mi s³owy, w ana li zie kli ni cz nej po jê cia anty spo³ecz -

nych/psy chopa ty cz nych za bu rzeñ oso bo wo œci nie zwy kle przy da t ne oka zu je siê

po jê cie sa mo regula cji (self -re gu la tion) i sa mo kon tro li (sel f - con trol).
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Naj czê œciej ana li zu je siê oma wia ne za bu rze nie oso bo wo œci po rów nuj¹c za cho -

wa nie da nej oso by z ró ¿ ny mi stan dar da mi re gu la cji (po trze by, no r my) i po sia da -

nym przez ni¹ do œwia d cze niem. Dla te go w tym ujê ciu, sa mo kon tro lê jed no stki

mo ¿ na tra kto waæ jako kon tro lê w³as nej akty w no œci pod mio tu. K. Jo dzio (2008)

opi suj¹c miê dzy in ny mi pro ce sy wy ko na w cze, jako sk³adaj¹ce siê z pro ce sów kon -

tro li, powo³uj¹c siê na te o riê M. Denckl (2001, za Jo dzio, 2008) za uwa ¿a, ¿e obe j -

muj¹ one dwie po mnie j sze czyn no œci wy ga sza nie (in hi bi tion) i od ra cza nie re a kcji

(de lay of re spon ding), któ re to pro ce sy maj¹ za za da nie u³atwiaæ ad ap ta cjê jed no -

stki do œro do wi ska zew nê trz ne go. D. Go l d ste in i M. Pri me au (1999) za isto tê za bu -

rzeñ po zna w czych w anty spo³ecz nych/psy chopa ty cz nych za bu rze niach oso bo wo -

œci przy j muj¹ pro ble my z wy ga sza niem nie po¿¹da nych, na su waj¹cych siê

spon ta ni cz nie re a kcji, przy za cho wa nej zdo l no œci do my œle nia pro ble mo we go oraz 

pra wid³owej dy na mi ce prze bie gu pro ce sów psy chi cz nych. Spra w noœæ fun kcji wy -

ko na w czych ma byæ zaœ wy pa d kow¹ ogó l ne go po zio mu inte le ktua lne go oraz mo ty -

wa cji. Zda niem Pa u la i wsp. (1999) g³êbo koœæ i za kres mo ¿ li wych za bu rzeñ fun k -

cjo no wa nia po zna w cze go zwiê ksza siê zna cz nie w przy pa d kach uza le ¿ nieñ od œrod -

ków psy choa kty w nych. Ba da nie neuro psy cholo gicz ne wy ka zu je wów czas ta k ¿e

spa dek flu en cji s³ow nej oraz kon kre ty za cjê my œle nia. Zda niem A. Ja ku bi ka (1997)

sku t ka mi cech ty po wych dla tej ka te go rii za bu rzeñ oso bo wo œci jest nie do sta tecz na

ad ap ta cja, wzglêd nie za cho wa nia anty spo³ecz ne, a naj czê œciej brak wy kszta³ce nia

po mi mo ade kwa t ne go po zio mu inte le ktua lne go, brak za wo du, brak sta³ych

zwi¹zków ro dzin nych i z in ny mi lu dŸ mi, nie uporz¹dko wa ne ¿y cie se ksu a l ne, ule -

ga nie na³ogom, czê ste kon fli kty z porz¹dkiem pra wnym, któ re ra czej s¹ dro b ne

i przy pa d ko we, rza dziej prze stê p stwa z³o¿o ne, pla no wa ne.

Z ko lei R. Ba u me i ster, T.F. Hea t he r ton i D.M. Tice (2000) od nosz¹c siê do po -

jê cia samo re gu la cji i sa mo kon tro li odwo³uj¹ siê do mo de lu opa r te go na za so bach,

przy czym zda niem wy ¿ej wy mie nio nych au to rów, sa mo kon tro la jest prze ja wem

tzw. fun kcji wy ko na w czej „Ja”, a tym sa mym sk³ania pod miot do wysi³ku, czy li

ko rzy sta nia z do stê p nych za so bów men ta l nych (po zna w czych). Z ko lei samo re gu -

la cja sta no wi „¿y wo t ny aspekt lu dz kiej ad ap ta cji do ¿y cia” (Ba u me i ster i wsp.,

2000, s. 23), a za tem w tym zna cze niu to ¿ sa ma jest z opi sa nym wcze œ niej po jê ciem

wy ga sza nia. Au to rzy, zwra caj¹ ta k ¿e uwa gê, powo³uj¹c siê na wy ni ki ba dañ wie lu

au to rów, ¿e „zdo l noœæ samo re gu la cji jest cen tra l nym, si l nym, sta bi l nym i ko rzy st -

nym aspe ktem oso bo wo œci” (Ba u me i ster i wsp., 2000, s. 23). Jako g³ówne ce chy

sk³ad ni ki samo re gu la cji wy mie niaj¹: po sia da nie pe w nych stan dar dów, obse r wo -

wa nie sa me go sie bie pod k¹tem ich re a li za cji oraz tak¹ zmia nê w³as nych re a kcji,

aby le piej te stan dar dy spe³niaæ. In ny mi s³owy, na ka ¿ dym z tych eta pów mo¿e

dojœæ do za bu rzeñ samo re gu la cji, co mo¿e spo wo do waæ wy stê po wa nie pro ble mów 

ze zna jo mo œci¹ stan dar dów, trud no œci z moni to ro wa niem sa me go sie bie oraz pro -

ble my z po dej mo wa niem dzia³añ do sto sowa w czych (Ba u me i ster i wsp., 2000,

s. 27). Ana li zuj¹c po wy ¿sze stwier dze nia na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e oso by z anty -

spo³ecz ny mi/psy chopa tycz ny mi za bu rze nia mi oso bo wo œci ce chu je brak po czu cia

za sad mo ra l nych oraz nie prze strze ga nie norm spo³ecz nych, co prze ja wia siê w du -
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¿ej mie rze w ³ama niu norm pra wnych. Oso by te wy ka zuj¹ ta k ¿e pro ble my z moni -

to ro wa niem w³as nych sta nów emo cjo na l nych oraz po dej mo wa nych dzia³añ, co

prze ja wia siê pod po sta ci¹ impu lsy w no œci, nie zdo l no œci¹ do pla no wa nia, dra ¿ li wo -

œci¹, agre sy w no œci¹, lek komy œl no œci¹, le kce wa ¿e niem bez pie cze ñ stwa w³as ne go

i in nych. Cha ra k te ryzu je je trwa³y brak odpo wie dzial no œci oraz wy rzu tów su mie -

nia i zupe³na obo jê t noœæ na wyrz¹dza ne in nym krzy w dy. Mog¹ za nie dby waæ opie -

kê nad dzie c kiem, na ra ¿aj¹c je tym sa mym na nie bez pie czeñ stwo, co mo¿e siê

prze ja wiaæ w nie do ¿y wia niu dzie cka, bra ku dba³oœci o nie w cza sie cho ro by czy

te¿ jego hi gie nê a ta k ¿e w za le ¿ no œci dzie cka od kre w nych lub s¹sia dów nie mie sz -

kaj¹cych wraz z nim, czy te¿ w nie zdo l no œci do za dba nia o opie ku na dla dzie cka,

w okre sach w³as nej nie obe c no œci w domu. Za sy g na³y nieod powie dzial no œci przy j -

mu je siê ta k ¿e okre sy bez ro bo cia, po rzu ca nie miejsc pra cy bez rea li sty cz nych po -

wo dów czy czê ste nie obe cno œci w pra cy. W akty w no œci tych osób do mi nu je ry wa -

li za cja, jako regu³a re la cji z oto cze niem, cel to prze trwa nie, ni ko mu nie mo ¿ na ufaæ 

a za tem mo ra l noœæ to ilu zja, do broæ jest s³abo œci¹ a za ufa nie na iw no œci¹. Za zwy -

czaj pos³uguj¹ siê k³am stwem i ma ni pu lacj¹ dla przy je mno œci albo dla oso bi ste go

zy sku, przy czym mo ty wa cja ta kich za cho wañ mo¿e byæ ró ¿ na, za rów no wy ni kaæ

z po trze by w³adzy, jak i mo ty wów se ksu a l nych. Impu l sy w noœæ prze ja wia siê bra -

kiem umie jê t no œci pla no wa nia, po nie wa¿ oso by te po dej muj¹ de cy zje pod

wp³ywem im pu l su, nie zwa ¿aj¹c na kon se k wen cje swo ich za cho wañ. Za miast roz -

wi¹zy waæ pro ble my oso by te wol¹ siê mœciæ, za tak na pra wdê spo wo do wa ne przez

sie bie krzy w dy, przy czym po jê cie krzy w dy ma dla nich bar dzo sze ro ki za kres.

Cech¹ zna mienn¹ dla tego typu oso bo wo œci jest ch³ód emo cjo na l ny rów no zna cz ny

z bra kiem do œwia d cza nia ta kich emo cji jak wspó³czu cie czy po czu cie winy. Nie

po tra fi¹ one poj¹æ cie r pie nia in nych, st¹d ich ³atwoœæ w dra sty cz nym znê ca niu siê

psy chi cz nym i fi zy cz nym. Nie któ rzy z nich po tra fi¹ ma sko waæ brak skru pu³ów

i em pa tii, umie jê t nie sto suj¹c po¿¹dan¹ ko mu ni ka cjê s³own¹. Ponad to wy ka zuj¹

brak zdo l no œci do to le ro wa nia fru stra cji, przy rów no cze s nym bar dzo nik³ym po -

czu ciu lêku, przez co kara i lêk nie dzia³aj¹ jako czyn ni ki ha muj¹ce za cho wa nie

(Pastwa -Woj cie cho w ska, 2004; Mil lon, Da vis, 2005).

Ba u me i ster i wsp. (2000) wy ró ¿ niaj¹ dwie g³ówne ka te go rie za bu rzeñ samo re -

gu la cji: nie wy sta r czaj¹c¹ re gu la cjê (un der regu la tion) oz na czaj¹c¹ sy tu a cjê, w któ -

rej jed no stka nie kon tro lu je sa mej sie bie oraz niew³aœciw¹ re gu la cjê (mis re gu la -

tion), gdzie kon tro la jest spra wo wa na, ale nie daje po¿¹da nych wy ni ków lub daje

wy nik alte rna ty w ny. Za zna czaj¹ jed nak, ¿e oba te ro dza je re gu la cji sta no wi¹ dwa

ró ¿ ne za gad nie nia, do tycz¹ce ró ¿ nych pro ce sów i musz¹ byæ ana li zo wa ne od dzie l -

nie. Zwra caj¹ przy tym uwa gê, ¿e nie wy sta r czaj¹ca re gu la cja jest za gad nie niem le -

piej po zna nym, cho cia¿ w osta t nim cza sie po ja wi³y siê pra ce do tycz¹ce niew³aœci -

wej re gu la cji. Oma wia ny stan ba dañ zna j du je ta k ¿e od zwier cied le nie w ba da niach

nad anty spo³ecz ny mi/psy chopa tycz ny mi za bu rze nia mi oso bo wo œci, gdzie dys po nu -

je my bo gat¹ li te ra tur¹ na te mat nie wy sta r czaj¹cej re gu la cji (Pen ney i wsp., 2007;

Se r va ist i wsp. 2006; Wi t ko wski, Ro bin son, 2008), pod czas gdy w li te ra tu rze

przed mio tu nie ma ani jed nej pra cy do tycz¹cej niew³aœci wej re gu la cji u osób z wy -
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mie nio ny mi wy ¿ej za bu rze nia mi oso bo wo œci. Nawi¹zuj¹c z ko lei do konce p tua li -

za cji prze ¿y wa nia w³as nej oso by w po sta ci te o rii stru ktu ry „Ja” (self), uw z glêd -

niaj¹cej trzy g³ówne ele men ty stru ktu ra l ne: 1) po czu cie to ¿ sa mo œci, 2) po czu cie

w³as nej wa r to œci i 3) po czu cie kon tro li oraz ich w³as no œci za rów no tre œcio we, jak

i fo r ma l ne. Za pato lo gi cz ne ele men ty stru ktu ry „Ja” przy j mu je siê g³ów nie na stê -

puj¹ce fo r my: ob ni ¿on¹ sa mo oce nê, nisk¹ moc re gu la cyjn¹ pod stru ktur „Ja” oraz

ró ¿ ne fo r my ich roz bie ¿ no œci i am bi wa len cji, bêd¹ce Ÿród³em na piê cia i lêku, a ta k -

¿e dys fun kcje „Ja” unie mo ¿ li wiaj¹ce spo³ecz nie kon stru kty w ne, re gu la cyj ne fun k -

cje „Ja” wo bec za cho wa nia.

Odwo³uj¹c siê z ko lei do po jê cia to ¿ sa mo œci, na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e po jê cie to ¿ -

sa mo œci (iden ti ty) nie jest jed no rod nie de fi nio wa ne w li te ra tu rze przed mio tu, nie -

mniej jed nak mo ¿ na wy ró ¿ niæ po jê cie to ¿ sa mo œci oso bi stej (per so nal iden ti ty),

jed no stko wej (ele men ta ry iden ti ty) oraz to ¿ sa mo œci spo³ecz nej, ku l tu ro wej (so -

cial/cu l tu ral iden ti ty), (Gor don i wsp., 2004; Kan tor, 2006). To ¿ sa moœæ oso bi sta,

jed no stko wa jest de fi nio wa na naj czê œciej jako wzglêd nie trwa³a or ga ni za cja

uczuæ, wa r to œci, do œwia d czeñ i pro je któw na przysz³oœæ, od nosz¹cych siê do sie bie 

sa me go (Ga³dowa, 2000). W przy pa d ku osób z anty spo³ecz ny mi/psy chopa tycz ny -

mi za bu rze nia mi oso bo wo œci po czu cie to ¿ sa mo œci oso bi stej czy te¿ jed no stko wej

wy da je siê nie zmie r nie pro ste i nie skomp liko wa ne. Oso by te skon cen tro wa ne s¹ na 

w³as nym „Ja” i jego ochro nie, wa r to œcia mi zaœ s¹ te, któ re s³u¿¹ do re a li za cji za pla -

no wa nych przez nie ce lów, nie musz¹ byæ spó j ne a ich zna cze nie i rola wy zna cza na 

jest przez po trze by jed no stki. W pi œmien ni c twie psy cho logi cz nym wy mie nia siê

wie le, ja w nie nie przy sto so wawczych, choæ nie ko nie cz nie pato lo gi cz nych, wzo r -

ców za cho wa nia, powi¹za nych z po szu ki wa niem to ¿ sa mo œci. Mog¹ to byæ na

przyk³ad czy ny im pul sy w ne, œwiadcz¹ce o chwie j nej rów no wa dze emo cjo na l nej,

za cho wa nia nie prze widy wal ne, o cha ra kte rze czê œcio wo za mie rzo ne go ry zy ka,

ekspe rymen to wa nie z za gro ¿e niem czy za cho wa nia mi od bie gaj¹cymi od no r my,

a ta k ¿e pó³œwia do me pod trzy my wa nie nie apro bo wa nych spo³ecz nie my œli i im pu l -

sów we wnê trz nych (Eri kson, 2004).

Isto t nym czyn ni kiem w ana li zie samo re gu la cji jed no stki jest po czu cie w³as nej

wa r to œci (se l f - worth), czy li prze ko na nie o auto no mi cz nej wa r to œci w³as nej oso by

i ocze ki wa nie jej po twier dze nia ze stro ny in nych lu dzi i od sa me go sie bie. Ufo r mo -

wa nie siê po czu cia w³as nej wa r to œci na stê pu je pod wp³ywem in fo r ma cji od oto cze -

nia spo³ecz ne go (np. w fo r mie apro ba ty, akce p ta cji, uz na nia), ¿e jed no stka jest

tra kto wa na jako wa r toœæ, przy na le ¿y do gru py i po sia da w niej okre œlo ny sta tus

oraz przez oce nê po³o¿e nia „Ja” w sy ste mie wa r to œci i sto p nia efe kty w no œci regu la -

cy j nych fun kcji stru ktu ry „Ja”. W za bu rze niach oso bo wo œci po czu cie w³as nej wa r -

to œci jest z regu³y nie tra f ne, to zna czy za wy ¿o ne albo za ni ¿o ne, nie mniej jed nak,

za rów no za wy ¿o ne, jak i za ni ¿o ne po czu cie w³as nej wa r to œci zwiê ksza zapo trze -

bo wa nie na in fo r ma cje po twier dzaj¹ce w³asn¹ wa r toœæ, a tym sa mym zmnie j sza to -

le ran cjê na ich brak lub roz bie ¿ noœæ in fo r ma cyjn¹. Nie do roz wój stru ktu ry „Ja” do -

da t ko wo po wo du je, ¿e do mi nuj¹c¹ mo ty wacj¹ za cho wa nia sta je siê d¹¿e nie do

utrzy ma nia, ochro ny i pod wy ¿sze nia po czu cia w³as nej wa r to œci. Zwy kle po twier -
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dze nie i pod wy ¿sze nie w³as nej wa r to œci od by wa siê na dro dze zdo by wa nia akce p -

ta cji oto cze nia, po sze rza nia za kre su po sia da nia, mocy i ko m pe ten cji po przez re a li -

za cjê po trze by osi¹gniêæ. Odwo³uj¹c siê z ko lei do po jê cia to ¿ sa mo œci, na le ¿y

za uwa ¿yæ, ¿e po jê cie to ¿ sa mo œci (iden ti ty) nie jest jed no rod nie de fi nio wa ne w li te -

ra tu rze przed mio tu, nie mniej jed nak mo ¿ na wy ró ¿ niæ po jê cie to ¿ sa mo œci oso bi stej

(per so nal iden ti ty), jed no stko wej (ele men ta ry iden ti ty) oraz to ¿ sa mo œci spo³ecz -

nej, ku l tu ro wej (so cial/cu l tu ral iden ti ty) (Gor don i wsp., 2004, Kan tor, 2006). To¿ -

sa moœæ oso bi sta, jed no stko wa jest de fi nio wa na naj czê œciej jako wzglêd nie trwa³a

or ga ni za cja uczuæ, wa r to œci, do œwia d czeñ i pro je któw na przysz³oœæ, od nosz¹cych

siê do sie bie sa me go (Ga³dowa, 2000). Na to miast to ¿ sa moœæ spo³ecz na to suma,

czy ra czej wy pa d ko wa, spo³ecz nych iden ty fi ka cji pod mio tu. Opie ra siê ona na su -

bie kty w nym po czu ciu wspól no ty w za kre sie wy mia rów kon sty tu uj¹cych po jê cie

„My”, któ re go pod staw¹ jest zna j do wa nie po do bieñstw i ró ¿ nic miê dzy gru pa mi,

okre œla ny mi jako „My” i „Oni”. Wy ró ¿ nia siê dwa spo so by iden ty fi ka cji spo³ecz -

nej, isto t ne dla kszta³to wa nia to ¿ sa mo œci spo³ecz nej: pie r wszy zwi¹zany z akty w -

no œci¹ po znawcz¹ jed no stki, dziê ki któ rej przy pi su je ona so bie atry bu ty cha ra kte -

ry zuj¹ce gru py, czy ka te go rie do któ rych ona na le ¿y; dru gi opie ra siê na

akty w no œci ze w nê trz nej i obe j mu je per ce pcjê cha ra kte ry styk przy pi sy wa nych jed -

no st ce przez in nych lu dzi, któ rzy spo strze gaj¹ tê oso bê, jako cz³onka okre œlo nych

grup czy ka te go rii. W przy pa d ku osób z anty spo³ecz ny mi/psy chopa tycz ny mi za -

bu rze nia mi oso bo wo œci mamy do czy nie nia naj czê œciej z chê ci¹ do mi na cji/przy -

wó dz twa w gru pie b¹dŸ te¿ za zna cze nia ist nie nia w³as nej oso by. O ile nie mog¹

tego uczy niæ za po moc¹ prze wa gi fi zy cz nej czy ni¹ to za po moc¹ fan ta zjo wa nia na

swój te mat. Za zwy czaj przy pi suj¹ so bie znacz¹c¹ po zy cjê spo³eczn¹ (le karz, pra w -

nik) b¹dŸ mo ¿ li wo œci (za³atwie nie rze czy ocze ki wa nych i po¿¹da nych przez in nych).

W anty spo³ecz nych/psy chopa ty cz nych za bu rze niach oso bo wo œci wzrost po -

czu cia w³as nej wa r to œci na stê pu je przez za spo ko je nie nad mie r nej po trze by apro ba -

ty spo³ecz nej lub przez ob ni ¿a nie cu dzej wa r to œci, a ta k ¿e po œred nio za po moc¹

zwiê ksze nia sto p nia kon tro li nad oto cze niem ze w nê trz nym (Pastwa -Woj cie cho w -

ska, 2006).

Jak za tem wy ni ka z przy to czo nych da nych oso by z za bu rze nia mi oso bo wo œci

maj¹ pro blem z osi¹gniê ciem celu mi ni mum a cel ma ksi mum wy da je siê wrêcz nie -

osi¹ga l ny bo wiem z sa mej de fi ni cji za bu rzeñ oso bo wo œci wy ni ka, ¿e „sta no wi¹ one

wzglêd nie trwa³e za ha mo wa nie roz wo ju oso bo wo œci” (Ja ku bik, 1997, s. 123). Na le -

¿y jed nak za akcen to waæ, ¿e okre œle nie „wzglêd nie trwa³e” ma pod kre œlaæ po ten cja l -

ne mo ¿ li wo œci da l sze go roz wo ju oso bo wo œci. Ro dzi to niew¹tpli wie py ta nie o mo ¿ -

li wo œci ta kie go od dzia³ywa nia, któ re po zwo li³oby na roz wój oso bo wo œci tych osób.

Efe kty w noœæ i sku te cz noœæ dzia³añ resocjalizacyjnych

W tym mie j s cu pra gnê za pre zen to waæ ba da nia do tycz¹ce efe kty w no œci dzia³añ

ko re kcy j nych u osób z anty spo³ecz ny mi/psy chopa tycz ny mi za bu rze nia mi oso bo -
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wo œci, bo wiem oso by te sta no wi¹ zna cz ny od se tek osób prze by waj¹cych

w zak³adach ka r nych, a ta k ¿e przy j mu je siê, ¿e wa run ki izo la cji wiê zien nej wzma -

gaj¹ u osób w nich prze by waj¹cych wy stê po wa nie cech psy chopa ty cz nych.

W ba da niach nad od dzia³ywa nia mi tera peu tycz ny mi mo ¿ na zaob se r wo waæ wy -

stê po wa nie ró ¿ nych szkó³, jak i me tod. Wa r to nad mie niæ, ¿e do pesy mi sty czne go

pogl¹du, i¿ za bu rze nia anty spo³ecz ne/psy cho paty cz ne nie pod daj¹ siê mo dy fi ka cji

przy czy ni³ siê sam H. Cle c kley (1976), któ ry wy ra ¿a³ pogl¹d, ¿e psy cho pa ci maj¹

ta lent do prze ko ny wa nia te ra pe u tów, i¿ le cze nie za ko ñ czy³o siê su kce sem, da³o im

wgl¹d w ich pro ble my, a zmia ny oso bo wo œcio we spo wo do wa³y, ¿e s¹ nie gro Ÿ ni

dla spo³ecze ñ stwa. Pro po no wa³ on, aby oso by te po zba wiaæ wol no œci na czas nie -

okre œlo ny, w od po wie d nio zor gani zo wa nym mie j s cu odo so b nie nia (de ten tion

unit), w któ rym mo ¿ na by wy ko rzy sty waæ wy so kie umie jê t no œci psy cho pa tów

i nad zo ro waæ ich w taki spo sób, by nie przy spa rza li k³opo tów spo³ecze ñ stwu.

W ce lu we ry fi ka cji pa nuj¹cego w li te ra tu rze, jak i pra kty ce, pogl¹du o bra ku po da t -

no œci na od dzia³ywa nia tera peu ty cz ne psy cho pa tów, R.T. Sa le kin (2002) przed sta -

wi³ do nie sie nia z 42 ba dañ nad le cze niem psy cho pa tii, w któ rych wy stê po wa³y na -

stê puj¹ce nu r ty i me to dy od dzia³ywañ: psy choa na li za, ko mu ny tera peu ty cz ne,

psy cho dra ma, kogni tywno- beha wioral na, far mako te ra pia, ekle kty cz na oraz ele k -

trowstrz¹sy. Z przed sta wio nych ba dañ wy ni ka, i¿ naj wiê cej ba dañ od no si³o siê do

nu r tu psy choa nali tycz nego, przy czym 52% z tych ba dañ opie ra³o siê o de fi ni cjê

psy cho pa tii Cle c kle ya, któ ra jak siê pod kre œla sta³a siê pod staw¹ two rze nia kry te -

riów de fi ni cji ope ra cy j nych, jak i kli ni cz nych. Po mi mo wy stê po wa nia ujed no li co -

nych kry te riów dia g no zy za bu rzeñ oso bo wo œci oraz tej sa mej me to dy tera peu ty cz -

nej nie uzy ska no jed no li tych efe któw pod jê tych od dzia³ywañ. Z prze pro wa dzo nej

ana li zy wy daj¹ siê wyp³ywaæ na stê puj¹ce wnio ski: orien ta cja psy choa nali tycz na

przy nios³a su kces tera peu ty cz ny w 59% a op ty ma l ny czas jej trwa nia okre œlo no na

5–6 lat. W wy ni ku sto so wa nia tej te ra pii u psy cho pa tów zaob ser wo wa no: brak

wro go œci, wiê ksze uspo³ecz nie nie i in ter nali za cjê norm mo ra l nych oraz spo³ecz -

nych, po pra wê fun kcjo no wa nia inter perso nal ne go, nawi¹zy wa nie g³êb szych wiê zi

emo cjo na l nych z cz³on ka mi ro dzi ny, po dej mo wa nie i utrzy ma nie pra cy, wiê kszy

wgl¹d w sie bie. Za tem wy ko rzy sta nie tak d³ugie go okre su pra cy z pa cjen tem w wa -

run kach izo la cji wiê zien nej mo¿e oka zaæ siê nie mo ¿ li we i sta no wi zna cz ne ogra ni -

cze nie w sto so wa niu tej me to dy w pra cy tera peu ty cz nej z osa dzo ny mi. Na stêpn¹

kon cepcj¹, w opa r ciu o któr¹ diag no zo wa no psy cho pa tiê, by³a kon ce p cja Ro be r ta

D. Hare i wspó³pra co w ni ków (1991, 1996). Za ska kuj¹cym oka za³ siê fakt, i¿ sta no -

wi³a ona pod sta wê 4 ba dañ, co sta no wi za le d wie 9% pre zen to wa nych ba dañ. Za -

sko cze nie to wy ni ka z fa ktu, i¿ kon ce p cja Hare i jego me to da PCL-R (Psy cho ap t hy

Chec klist -Re vi sion) sta no wi ba zow¹ te o riê ba dañ kli ni cz nych i em pi ry cz nych.

Mo ¿ na za tem przy pu sz czaæ, ¿e albo nie pro wa dzi siê ba dañ nad efe kty w no œci¹

psy cho te ra pii w opa r ciu o tê kon ce pcjê, albo nie jest ona je sz cze w tak du ¿ym sto p -

niu wyko rzy sty wa na przez psy chote rape u tów. W li te ra tu rze przed mio tu akcen to -

wa no ta k ¿e rolê i zna cze nie ko mun tera peu ty cz nych w pra cy z oso ba mi prze by -

waj¹cymi w wa run kach izo la cji wiê zien nej. I tak, wy ko rzy sta nie w pra cy

Czy py ta nie o bez sens reso cja li za cji ma sens? 117



tera peu ty cz nej ko mu ny tera peu ty cz nej po wo do wa³o re du kcjê za cho wañ in kry -

mino wa nych i ho s pi tali za cji, po przez po pra wê kli ni cz nych wska Ÿ ni ków za bu rzeñ

oso bo wo œci. Ob ser wo wa no te¿ wzrost umie jê t no œci fun kcjo no wa nia inter perso -

nal ne go i roz wi¹zy wa nia pro ble mów. Oka za³o siê jed nak, i¿ me to da ta jest naj -

mniej efe kty w na i po wo du je zmia ny je dy nie u 25% osób. Spo strze ¿e nie to nie wy -

da je siê szcze gó l nym za sko cze niem, mi mo i¿ ko mu ny tera peu ty cz ne s¹ czê sto

wyko rzy sty wa ne w pra cy z oso ba mi na ru szaj¹cymi no r my pra w ne, to ich pro gram

nie uw z glêd nia spe cy fi ki sym pto mato lo gii za bu rzeñ oso bo wo œci. W ko mu nach

tera peu ty cz nych d¹¿y siê do ogra ni cze nia kon ta ktu psy cholo g- pa cjent, co z ko lei

mo¿e mieæ de cy duj¹cy wp³yw na efe kty w noœæ pod jê tych od dzia³ywañ. Na to miast

te ra pia kogni tywno- beha wioral na przy nios³a su kces w od nie sie niu do 62% osób

pro wa dzo nych t¹ me tod¹, przy czym zaob ser wo wa no u nich ob ni ¿o ny po ziom

impu lsy w no œci za cho wañ oraz ich wiêksz¹ sta bi li za cjê. Przy j mu je siê, ¿e su kces

tej me to dy po le ga na tym, ¿e pod no si ona wgl¹d pa cjen ta w jego spo sób my œle nia

o so bie, in nych i spo³ecze ñ stwie. Psy cho dra ma, jako fo r ma pra cy te ra peu ty cz -

nej ob ni ¿a³a de stru kty w noœæ za cho wañ, zwiê ksza³a umie jê t no œci fun kcjo no wa nia in -

ter per sona l ne go oraz in ter nali za cjê norm mo ra l nych i spo³ecz nych. Te ra pia eklek -

tyczna, któ ra naj czê œciej za wie ra³a ko m bi na cjê me tod kognity wno-be ha wiora l -

nych i wgl¹du w sie bie oraz in nych te ch nik psycho terape uty cz nych oka za³a siê

naj bar dziej sku te cz na w przy pa d ku pra cy z indy widu a l nym pa cjen tem. Dawa³a a¿

86% su kce su tera peu tycz ne go. Po wo do wa³a ob ni ¿e nie kli ni cz nych wska Ÿ ni ków

psy cho pa tii za rów no mie rzo nej za po moc¹ PCL-R Hare, jak i in nych wska Ÿ ni ków

kwe stio nariu szo wych, po pra wia³a umie jê t no œci fun kcjo no wa nia spo³ecz ne go.

Wa r to zdaæ so bie jed nak spra wê, ¿e ba da nia nad efe kty w no œci¹ te ra pii w od nie -

sie niu do osób z anty spo³ecz ny mi/psy chopa tycz ny mi za bu rze nia mi oso bo wo œci

maj¹ pe w ne ogra ni cze nia, m.in. oso by te chê t nie po dej muj¹ te ra piê, je ¿e li maj¹ œwia -

do moœæ, i¿ pod jê cie jej mo¿e im siê do cze goœ przy daæ, to zna czy albo wype³nia im

czas, albo nie sie ko rzy œci w po sta ci uspra wied li wia nia w³as nych za cho wañ. Ich sta³a

ten den cja do ma ni pu la cji spra wia, ¿e bar dzo czê sto nie po da je rze czy wi ste go celu

jaki chce osi¹gn¹æ w pra cy tera peu ty cz nej, a kon takt tera peu ty cz ny tra ktuj¹ jako wal kê 

o w³adzê. Wszy stkie te czyn ni ki po wo duj¹, i¿ na dal to czy siê dys ku sja, czy mo ¿ na

mó wiæ w przy pa d ku psy cho pa tii o pro ce sie tera peu ty cz nym czy o tera peu ty cz nym

pe sy mi z mie. Na dal pod kre œla siê, i¿ na te mat reso cja li za cji osób z za bu rze nia mi oso -

bo wo œci ist niej¹ dwie, kra ñ co wo prze ciw sta w ne kon ce pcje. Pie r wsza z nich zak³ada

ko nie cz noœæ ³agod ne go, pe³nego wy ro zu mia³oœci tra kto wa nia psy cho pa tów i wy wo -

dzi siê g³ów nie z kon ce pcji psy choa nali tycz nych. Dru ga – od wro t nie, mówi o po -

trze bie su ro we go tra kto wa nia psy cho pa tów, wpa ja nia im po czu cia dys tan su i auto -

ryta r ne go de cy do wa nia o ich lo sie. Nie mniej jed nak, bez wzglê du na sta no wi sko

ja kie w tej kwe stii za j muj¹ ba da cze, trud no nie za uwa ¿yæ, ¿e ist niej¹ sku te cz ne me to -

dy pra cy z tym ty pem pa cjen ta.
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Pod sum owa nie

Do ko nuj¹c pod su mo wa nia po wy ¿szych roz wa ¿añ, pra gnê z ca³¹ moc¹ pod kre -

œliæ, ¿e pro ces reso cjali zacy j ny do ty czy z ca³¹ pe w no œci¹ osób, któ re z pun ktu

wi dze nia na uki i pra kty ki ge ne ruj¹ ogrom ró ¿ nych pro ble mów i py tañ zna j -

duj¹cych siê na sty ku ró ¿ nych dys cy p lin na uko wych. Wa r to jed nak pa miê taæ, ¿e

pro ble my te wy kra czaj¹ poza kwe stie do tycz¹ce wy³¹cz nie jed no stki a od nosz¹ siê

ta k ¿e do in sty tu cji i spo³ecze ñ stwa. Sku t ku je to jed nak cza sa mi kry zy sem w ana li -

zie oma wia nych pro ble mów bo wiem oga r niê cie czy te¿ ze bra nie wie dzy z tak ró ¿ -

nych ob sza rów na strê cza spe cja li stom ró ¿ ne trud no œci – za rów no te ter mino logi cz -

ne, tre œcio we, jak i kom pe ten cyj ne. Udzie laj¹c od po wie dzi na po sta wio ne w ty tu le

py ta nie mo ¿ na jed noz na cz nie od po wie dzieæ, ¿e reso cja li za cja ma sens a pro blem

spro wa dza siê tak na pra wdê do wie dzy na te mat sku te cz no œci i efe kty w no œci od -

dzia³ywañ reso cjali zacy j nych.

Stre sz cze nie

Ni nie j szy ar ty ku³ ma na celu udzie le nie od po wie dzi Czy tel ni ko wi na te mat za sad no œci py ta nia o sens 

i bez sens reso cja li za cji. Udzie laj¹c od po wie dzi na tak sfo r mu³owa ne py ta nie Au to rka ana li zu je

w aspe kcie termi nolo gi cz nym, tre œcio wym i kom pe ten cyj nym po jê cie reso cja li za cji, a na stê p nie od -

no si siê do me tod od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych. Zwra ca ta k ¿e uwa gê, ¿e kwe stie do tycz¹ce reso -

cja li za cji nie od nosz¹ siê ty l ko do jed no stki pod da wa nej jej od dzia³ywa niom, ale ta k ¿e do po jê cia in -

sty tu cji i spo³ecze ñ stwa.
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