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WSTĘP 

W roku 1987 Cloninger CI), opracowując swoją koncepcję osobowości, stworzył na
rzędzie pomiarowe, nazwane przez niego Trójwymiarowym Kwestionariuszem Osobo-
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wości (Tridimentional Personality Questionnaire - TPQ). Jakkolwiek pomyślane OnO 
było jako uniwersalny kwestionariusz do badania cech temperamentu, to największą 
karierę zrobiło w kontekście zaproponowanej przez Cloningera (2) typologii alkoho
lizmu. W myśl tej koncepcji wyodrębnić można dwa zasadnicze typy alkoholizmu
l i 2, przy czym typ pierwszy charakteryzować ma się wysokim poziomem unikania 
stresów przy niskim poziomie poszukiwania nowych wrażeń, a typ drugi przeciwnie 
- dużą skłonnością do poszukiwania nowych wrażeń i niskim poziomem unikania 
stresów, często też łącznie z niskim poziomem uzależnienia od pozytywnych wzmoc
nień - innymi słowy osobowością antyspołeczną. Oba typy alkoholizmu różnić się 
mają późnym lub wczesnym początkiem choroby, typem przebiegu, towarzyszącymi 
zaburzeniami nastroju, rodzinnym obciążeniem alkoholizmem, a ponadto typ l ma 
występować częściej wśród kobiet a typ 2 wśród mężczyzn. Z typem 2 uzależnienia 
wiązana jest również obniżona aktywność płytkowej monoaminooksydazy, trakto
wana też jako ogólny wskaźnik biochemiczny, wskazujący na możliwość zachowań 
agresywnych i antyspołecznych (3, 4). Terminy "Poszukiwanie Nowych Wrażeń", "Uni
kanie Stresów" i "Zależność od Pozytywnych Wzmocnień" są nazwami trzech global
nych skal kwestionariusza TPQ, przy pomocy którego należałoby ustalać typ tempera
mentu osoby uzależnionej od alkoholu, aby móc prawidłowo zakwalifikować ją do l. lub 
2. typu uzależnienia. W praktyce jednak przyszeregowania tego dokonuje się najczęściej 
w oparciu o wywiad i kryteria kliniczne. W taki teź właśnie sposób dokonywaliśmy 
podziału badanych osób w naszej poprzedniej pracy (5), w której ustaliliśmy pewne 
zależności między typem alkoholizmu a obniżouym poziomem aktywności MAO w al
koholizmie typu 2 i podwyższonym wskażnikiem stosunku aktywności MAO do aktyw
ności beta-hydroksylazy dopaminy (DBR) w alkoholizmie typu l. Ponieważ jednak słusz
ność zakwalifikowania niektórych spośród zbadanych przez nas osób do określonego 
typu alkoholizmu była przedmiotem pewnych kontrowersji pomiędzy diagnostami, po
stanowiliśmy odwołać się do pierwotnego narzędzia, jakim jest kwestionariusz TPQ. 
Sam kwestionariusz był już kilkakrotnie modyfikowany zarówno przez autora, jak i 
innych, posługujących się nim badaczy (6, 7), a obecnie Cloninger poszerzył swoją 
koncepcję osobowości o dwa dalsze wymiary. Sięgnęliśmy więc do opracowanej w 
1995 r. przez Dufeu i wsp. (8) niemieckojęzycznej wersji kwestionariusza, którą 
autorzy starali się przystosować do europejskiego sposobu wyrażania pojęć. 

CEL PRACY 

Celem pracy było w pierwszym rzędzie ustalenie zależności między badanymi przez TPQ 
cechami temperamentu a wiekiem i płcią badanych osób zdrowych i stwierdzenie, czy 
występują w tych cechach różnice między uzależnionymi i nieuzależnionymi od alkoholu. 

MATERIAŁ I METODA 

Badaniem objęto grupę kontrolną 55 zdrowych, nieuzależnionych od alkoholu ochot
ników, w tym 25 mężczyzn i 30 kobiet w wieku od 22 do 63 lat (średnia 41,11) oraz 
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grupę 61 uzależnionych od alkoholu pacjentów uczestniczących w programie psy
choterapii uzależnienia w Ośrodku Terapii Uzależnień Zespołu Profilaktyki i Lecze
nia Uzależnień IPiN, w tym 12 kobiet i 49 mężczyzn w wieku od 24 do 63 lat (średnia 
43,00). Przy rekrutowaniu ochotników do grupy kontrolnej staraliśmy się, aby profil 
wiekowy tej grupy zbliżony był do profilu zbadanej grupy osób nzależnionych. 

W badaniu cech temperamentu posłużyliśmy się, przełożoną na język polski wer
sjąkwestionariusza TPQ, opublikowaną przez Dufeu i wsp. (8). Wersja ta zawiera 98 
stwierdzeń, co do których prawdziwości w odniesieniu do własnej osoby należy się 
ustosunkować. Każde ze stwierdzeń punktowane jest w skali O-l. Pogrupowane są 
one w trzech skalach globalnych: Posznkiwania Nowych Wrażeń (PNW), maksy
malnie 34 punkty, Unikania Stresów (US), maksymalnie 34 punkty i Zależności od 
Pozytywnych Wzmocnień (ZPW), maksymalnie 30 punktów. Skala PNW zawiera 
łącznie 34 stwierdzenia w czterech podskalach: PNWI - Skłonność do zachowań 
eksploracyjnych w przeciwstawieniu do stoickiej obojętności (9 punktów); PNW2-
Impulsywność w przeciwstawieniu do refleksyjności (8 punktów); PNW3 - Ekstra
wagancja w przeciwstawieniu do powściągliwości (7 punktów) oraz PNW4 - Bała

ganiarski luz w przeciwstawieniu do perfekcjonizmu (lO punktów). Skala US zawie
ra również 34 stwierdzenia w czterech podskalach: US l - pesymizm w przeciwsta
wieniu do optymizmu (10 punktów), US2 - Brak pewności siebie (lęk przed sytu
acjami zawierającymi element niepewności) w przeciwstawieniu do pewności siebie 
(7 punktów), US3 - Nieśmiałość wobec obcych w przeciwstawieniu do śmiałości do 
ludzi (7 punktów) i US4 - Męczliwość i astenia w przeciwstawieniu do dobrego 
samopoczucia fizycznego. Skala ZPW zawiera 30 stwierdzeń w czterech podska
lach: ZPWl - Uczuciowość w przeciwstawieniu do braku sentymentalizmu (5 punk
tów), ZPW2 - Wytrwałość i upór w przeciwstawieniu do łatwego zniechęcania się (9 
punktów), ZPW3 - Związki z ludźmi w przeciwstawieniu do braku ściślejszych związ
ków (lI punktów) oraz ZPW4- Skłonność do uzależniania się od innych w przeciw
stawieniu do autonomii (samowystarczalności) (5 punktów). 

Oprócz informacji o wieku i płci badanych rejestrowano również ich obecny i 
przeszły status jako palaczy tytoniu. Dane demograficzne oraz wywiad alkoholowy 
zbierano przy pomocy stosowanego w Ośrodku Terapii Uzależnień kwestionariusza, 
opracowanego przez B. Woronowicza, a diagnozę uzależnienia postawiono w opar
ciu o kryteria leD-lO. 

Statystyczną ocenę różnic między grupami przeprowadzano za pomocą testu t Stu
denta, a w przypadku niespełniania kryterium normalności rozkładu wyników w gru
pie stosowano test Manna-Whitneya. Wacenie siły związku między zmiennymi po
sługiwano się współczynnikiem korelacji Pearsona. 

WYNIKI 

Ponieważ rozpiętość wieku w badanych grupach była dość znaczna, a niektóre z 
badanych osób zwracając ankietę nadmieniały, że jeszcze pięć lub dziesięć lat temu 
na pewne pytania odpowiedziałyby inaczej, postanowiliśmy sprawdzić, czy punkta-
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cja w poszczególnych skalach i podskalach kwestionariusza nie wykazuje w grupie 
kontrolnej znamiennych korelacji z wiekiem. Współczynniki korelacji Pearsona mi,,
dzy punktacją w poszczególnych skalach i podskalach TPQ a wiekiem badanych 
m"żczyzn i kobiet i w całej grupie kontrolnej zestawione są w Tabeli l. 

Jak wynika z tabeli, żadna ze skal globalnych nie wykazuje znamiennej korelacji z 
wiekiem ani w całej grupie, ani w podgrupach kobiet i m"żczyzn. W grupie kobiet 
nie koreluje z wiekiem również żadna z podskal. Wśród m"żczyzn znamiennąkore
lacj" z wiekiem wykazuje jedynie podskala ZPWI (uczuciowość) i jest to korelacja 
na tyle silna, że pozostaje znamienna w odniesieniu do całej grupy badanej, mimo że 
korelacja tej skali z wiekiem w grupie kobiet jest ujemna. Znamienne dla całej grupy 
okazują si" również korelacje z wiekiem podskal PNW2 (impulsywność: korelacja 
ujemna) oraz US2 (l"k przed niepewnością: korelacja dodatnia). 

TABELA l 
Korelacje skal i pod skal Trójwymiarowego Kwestionariusza Osobowości Z wiekiem osób w 

grupie kontrolnej (współczynniki korelacji Pearsona). 

Skala Kobiety Mężczyźni razem 
n-30 n-25 n-55 

PNW -0,122 +0,088 -0,017 
PNWI -0,298 -0,297 -0,2902 

PNW2 - 0,036 +0,106 +0,075 
PNW3 -0,123 +0,098 +0,006 
PNW4 +0,112 +0,295 +0,202 

US +0,185 +0,239 +0,209 

USI +0,287 +0,147 +0,237 
US2 +0,324 +0,279 +0,296 3 

US3 -0,051 +0,194 +0,075 

US4 -0,011 +0,058 +0,026 

ZPW -0,138 -0,034 -0,070 

ZPWI -0,269 +0,459' +0,348 4 

ZPW2 -0,035 -0,337 -0,150 
ZPW3 -0,156 +0,015 -0,064 

ZPW4 -0,334 -0,107 -0,210 

'p=O,021; Ip=O,032; Jp=O,028; 4p=O,009 

Następnie porównaliśmy wyniki osiągane w poszczególnych skalach i podskalach 
przez kobiety i m"żczyzn z grupy kontrolnej. Wyniki tych porównań przedstawione 
są w Tabelach 2, 2a, 2b i 2c. 

Z tabel tych wynika, że kobiety z grupy kontrolnej uzyskały znamiennie wyższą 
niż m"żczyżni punktacj" we wszystkich skalach globalnych TPQ. Tzn. charakteryzo
wały si" wyższą skłonnością do poszukiwania nowych wrażeń, silniejszą tendencją 
do unikania sytuacji stresujących i większym uzależnieniem od pozytywnych wzmoc
nień ze strony otoczenia. 

474 



Korelacje wyników oznaczeń MAO, DBR oraz wartości współczynnika MAO/DBR z ... 

TABELA 2 
Porównanie globalnej punktacji (średnie±SEM) poszczególnych skal Trójwymiarowego 

Kwestionariusza Osobowości (TPQ) u kobiet i mężczyzn w grupie kontrolnej. 

Skala n PNW US 

Kobiety 30 18,3±0,87 1 16,5±1,182 

Męźczyźni 25 15,2±0,90 1 1I,7±1,17 2 

PNW = skala Poszukiwania Nowych Wrażeń ("Novelty Seeking") - I p=O,017 
US =: skala Unikania Stresów ("Harm Avoidance") _lp=O,006 

ZPW 

16,7±0,83 3 

13,8±1,08 3 

ZPW = skala Zależności od Pozytywnych Wzmocnień ("Reward Dependence") - 3p=O,035 

TABELA2a 
Porównanie punktacji w podskalach skali PNW u kobiet i mężczyzn w grupie kontrolnej. 

Skala Kobiety, n-30 

PNWI 4,60±0,38 

PNW2 3,90±0,34 

PNW3 5,03±0,31 1 

PNW4 4,73±0,29 

PNWl = Skłonność do zachowań eksploracyjnych 
PNW2 = Impulsywność 

PNW3 = Ekstrawagancja l p=O,004 
PNW4 = Bałaganiarski luz 

TABELA2b 

Mężczyźni, 0-25 

4, 12±0,4 I 

3,04±0,36 

3,36±0,431 

4,64±0,41 

Porównanie punktacji w podskalach skali US u kobiet i mężczyzn w grupie kontrolnej. 

Skala 

USI 

US2 

US3 

US4 

USl = Pesymizm 
US2 = Brak pewności siebie 'p=O,Oll 
US3 = Nieśmialośc wobec obcych lp=O,007 
US4 = Męczliwość i astenia 

Kobiety, n-3D Mężczyźni, n-25 

4,20±O,46 3,28±0,39 

4,53±0,33 1 3,08±0,45 1 

3,90±0,30 2 2,56±0,38 2 

3,83±0,45 2,76±0,41 

TABELA2c 
Porównanie punktacji w podskalach skali ZPW u kobiet i mężczyzn w grupie kontrolnej. 

Skala 

ZPWl 

ZPW2 

ZPW3 

ZPW4 .. ZPWl - UCZUCJOWOSC 'p-O,004 
ZPW2 = Wytrwalość i upór 
ZPW3 = Związki z ludźmi 

Kobiety, n-3D 

3,20±0,221 

3,60±0,34 

6,70±0,46 

3,20±O,312 

ZPW4 = Sklonność do uzależniania się od innych lp=O,006 

Mężczyźni, n=25 
2,08±0,30 1 

4,36±0,45 

5,36±0,55 

1,96±0,292 

475 



Andrzej Bidziński, Piotr Woźniak, Bohdan Woronowicz, Anna Tonderska 

W skali PNW wynik tenjest przede wszystkim skutkiem znamiennie wyższej punk
tacji w podskali "ekstrawagancja" i bliskiej znamienności punktacji W podskali "im
pulsywność". 

W skali US punktacja we wszystkich podskalach była wyższa w grupie kobiet niż 
w grupie mężczyzn, przy czym znamienne statystycznie okazały się różnice podskal 
"brak pewności siebie" oraz "nieśmiałość wobec obcych". 

W skali ZPW znamiennie wyższe wyniki w grupie kobiet dotyczyły podskal "uczu
ciowość" oraz "uzależnienie od innych". Wyższa też była punktacje kobiet w pod
skali "związki z ludżmi", ale nie osiągnęła znamienności statystycznej. 

W związku z doniesieniami, że aktywność monoaminooksydazy, biochemicznego 
markera, którego związek z typem 2 alkoholizmu jest również przedmiotem naszych 
zainteresowań, obniżona jest u osób palących tytoń, zbadaliśmy również różnice w 
cechach temperamentu między palącymi i niepalącymi w grupie kontrolnej. Wyniki 
przedstawione są w Tabelach 3a, 3b i 3c. 

Różnice w punktacji skal globalnych i podskal TPQ między palącymi i niepalący
mi odnoszą się przede wszystkim do kobiet i skali PNW (Poszukiwania Nowych 
Wrażeń). Kobiety palące cechuje znamiennie wyższa impulsywność (PNW2). Wy
ższa, choć nieznamiennie, jest także ich punktacja w pozostałych podskalach PNW i 

TABELA3a 
Porównanie punktacji (średnie±SEM) w skali i podskalach PNW u osób palących (p.) 

i niepalących (np.) w grupie kontrolnej. 

n PNWI PNW2 PNW3 PNW4 PNW 
Kobietyp. 14 5,00±0,43 4,71±0,47 1 5,36±0,41 5,36±0,49 20,4±1,11 2 

Kobiety np. 16 4,25±O,60 3,19±0,42 1 4,75±0,45 4,19±0,29 16,4±1,152 

Mężczyźni p. II 4,00±0,59 3,64±0,61 3,64±0,73 5,45±0,70 16,7±1,62 

Mężczyźni np. 14 4,21±0,59 2,57±O,41 3,14±0,52 4,00±0,43 13,9±O,91 
Razem p. 25 4,56±0,36 4,24±0,383 4,60±0,42 5,40±0,404 18,8±1,005 

Razem np. 30 4,23±O,42 2,90±0,30 3 4,00±0,37 4,10±0,25 4 15,2±0,775 

·p=O,037; lp=O,018j Jp=O,0071j 4p=O,0066j sp=O,0067 

TABELA3b 
Porównanie punktacji (średnie±SEM) w skali i podskalach US u osób palących (p,) 

i niepalących (np, w grupie kontrolnej). 

n USI US2 US3 US4 US 

Kobiety p. 14 3,93±O,62 3,93±0,47 3,43±0,48 3,36±0,75 14,6±1,89 

Kobiety np. 16 4,44±0,68 5,06±0,44 4,31±0,46 4,25±0,54 18,1±1,42 

Mężczyźni p. II 2,91±0,61 2,64±0,64 2,82±0,67 3,73±0,73 12,1±2,03 

Mężczyźni np. 14 3,57±0,52 3,43±0,63 2,36±0,43 2,00±0,38 11,4±1,40 

Razem p. 25 3,48±0,44 3,36±0,40 3,16±O,39 3,52±0,52 13,5±I,JS 

Razem np. 30 4,03±0,43 4,30±0,40 3,40±0,33 3,20±0,39 14,9±1,16 
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TABELA3c 
Porównanie punktacji (średnie±SEM) w skali i podskalach ZPW u osób palących 

i niepalących w grupie kontrolnej. 

n ZPW1 ZPW2 ZPW3 ZPW4 ZPW 

Kobiety p. 14 3,00±0,33 3,71±0,64 6,36±0,66 2,57±0,50 15,6±1,29 

Kobiety np. 16 3,38±0,29 3,50±0,31 7,00±0,66 3,75±0,35 17,6±1,04 

Mężczyźni p. 11 2,00±0,30 3,82±0,63 4,55±0,78 1,55±0,43 1l,9±1,25 

Mężczyźni np. 14 2,14±0,49 4,79±0,63 6,00±0,74 2,29±0,37 15,2±1,60 

Razem p. 25 2 j 56±O,24 3,76±044 5,56±0,53 2,12±O,35, 14,0±0,96 

Razem np. 30 2,80±0,29 4,10±0,35 6,53±0,49 3,07±O,28' 16,5±0,94 

IP=O,043* 

znamiennie wyższa punktacja w skali globalnej. Palący m«żczyżni uzyskiwali nieco 
wyższe wyniki w podskalach PNW2, PNW 4 i całej skali PNW, ale różnice nie były 
znamienne. W sumie jednak przełożyło si« to na znamiennie wyższą punktacj« całej 
palącej grupy kontrolnej w podskalach PNW2 (impulsywność) i PNW4 (bałaganiar
ski luz) oraz w całej skali PNW. 

W skali i podskalach US (Unikania Stresów) brak znamiennych różnic mi«dzy 
palącymi i niepalącymi, chociaż na uwag« zasługuje fakt, że niepalące kobiety we 
wszystkich podskalach US osiągały wyższą punktacj«. 

W skali ZPW (Zależność od pozytywnych wzmocnień ze strony otoczenia) brak 
znamiennych różnic punktacji podskal i całej skali - za wyjątkiem podskali ZPW4 
(uzależnianie si« od innych), w której zarówno m«żczyźni, jak i kobiety niepalące 
uzyskali wi«kszą liczb« punktów i w rezultacie różnica w tej podskali jest znamienna 
dla łącznej grupy palących. 

Porównanie wyników grupy kontrolnej z wynikami grupy osób uzależnionych od 
alkoholu przedstawione jest w Tabelach IVa, b i c, przy czym w związku ze znamien
nymi różnicami wyników wszystkich skal TPQ u kobiet i m«żczyzn w grupie kontrol
nej, porównań dokonywano tylko mi«dzy grupami tej samej płci. 

Z powyższych tabel wynika, że: 
1. W skali Poszukiwania Nowych Wrażeń nie obserwuje si« żadnych różnic mi«

dzy uzależnionymi a nieuzależnionymi kobietami - ani w skali globalnej, ani w po
szczególnych podskalach. Natomiast uzależnieni od alkoholu m«żczyźni charaktery-

TABELA4a 
Porównanie punktacji (średnie±SEM) w skali i podskalach PNW u kobiet i mężczyzn 

z grupy kontrolnej i uzależnionych od alkoholu. 

n PNW1 PNW2 PNW3 PNW4 PNW 

Kobiety ktr. 30 4,60±0,38 3,90±0,34 5,03±0,31 4,73±0,29 18,3±0,87 

Kobietyale. 12 4,75±0,54 3,92±0,76 4,92±0,51 5,67±O,57 19,3±1,57 

Mężczyźni ktr. 25 4,12±0,41 3,04±0,36 3,36±0,43' 4,64±0,41 15,2±0,902 

Mężczyźni ale. 49 4,37±O,31 3,61±0,26 5,02±0,31' 5,31±0,30 18,3±0,792 
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TABELA4b 
Porównanie punktacji (średnie±SEM) w skali i podskalach US u kobiet i mężczyzn z grupy 

kontrolnej i uzależnionych od alkoholu. 

n USI US2 US3 US4 US 

Kobiety ktr. 30 4,20±0,46 4,53±0,33 3,90±0,30 3,83±0,45 16,5±1,18 

Kobiety ale. 12 5,67±O,81 4,58±0,56 3,83±O,70 3,67±O,80 17,8±2,22 

Męiczyżni ktr. 25 3,28±0,39 3,08±0,45 2,56±O,3S' 2,76±O,42 11,7±l,17 2 

Mężczyźni ale. 49 4,24±O,36 3,86±0,29 3,57±0,28, 4,10±0,41 15,8±1,D3' 

lp=O,036; lp=O,016 

TABELA4c 
Porównanie punktacji (średnie±SEM) w skali i pod skalach ZPW kobiet i mężczyzn 

z grupy kontrolnej i uzależnionych od alkoholu. 

n ZPWI ZPW2 ZPW3 ZPW4 ZPW 

Kobiety ktr. 30 3,20±O,22 3,60±O,34' 6,70±O,46 3,20±O,31 16,7±O,83 

Kobiety alc. 12 3,75±O,31 5,O8±O,62' 6,92±O,86 3,O8±O,38 19,4±I,OI 

Mężczyźni ktr. 25 2,O8±O,302 4,36±O,45 5,36±O,55 1,96±O,29 13,8±1,O9} 

Mężczyźni ale. 49 3,31±O,17' 4,37±O,26 6,51±O,37 2,55±O,21 16,7±O,633 

I p=O,0306; lp=O,0007; ~p=O,0137j 

zują się znamiennie wyższym poziomem ekstrawagancji (PNW3) niż mężczyźni z 
grupy kontrolnej i znamiennie wyższym wynikiem całej skali PNW. W pozostalych 
podskalach PNW również osiągali wyższe wyniki, ale nieznamienne statystycznie. 

2. W skali Unikania Stresów uzależnione kobiety również nie różnią się od grupy 
kontrolnej kobiet, z wyjątkiem może podwyższonej, ale nieznamiennie podskali pe
symizmu (US l). Natomiast uzależnieni mężczyźni uzyskali wyższe wyniki we wszyst
kich podskalach US, przy czym znamiennie w podskali US3 (nieśmiałość wobec 
obcych) i w bliskim znamienności stopniu w podskali US4 (męczliwość i astenia). W 
sumie osiągnęli znamiennie wyższy wynik w globalnej skali US. 

3. W skali ZPW zaskakuje znamiennie wyższy poziom podskali ZPW2 (upór i 
wytrwałość) u kobiet uzależnionych w porównaniu z nieuzależnionymi - na tyle wy
ższy, że przy braku wyraźnych różnic w pozostałych podskalach daje bliską zna
mienności (p=O,067) różnicę w globalnej skali ZPW. Podskala ZPW2 n uzależnionych i 
nieuzależnionych mężczyzn jest prawie identyczna, natomiast w pozosta1ych podska
lach uzależnieni uzyskują wyższe wyniki, przy czym znamiennie w podskali ZPWl (nczu
ciowoŚć). W sumie mają też znamiennie wyższy wynik globalnej skali zpw. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA 

Przedstawione wyniki świadczą, że kwestionariusz TPQ jest narzędziem umożliwia
jącym porównywanie grup o szerokim profilu wiekowym, ponieważ żadna ze skal glo
balnych nie koreluje z wiekiem badanych. Z korelacji poszczególnych podskal z wie
kiem wydaje się wynikać natomiast, że mężczyźni (w przeciwieństwie do kobiet) stają 
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się z biegiem lat bardziej sentymentalni i jest to korelacja na tyle silna (R= +0,459), iż 
należy tę zależność traktować jako stwierdzenie faktu. Jeżeli chodzi o pozostałe dwie 
korelacje podskal z wiekiem, mogące świadczyć, że upływ lat nasila tendencje do reflek
sji oraz lęk przed niepewnymi sytuacjami, to współczynniki korelacji dla podskali PWN I 
(R = -0,290) i US2 (R= +0,296), chociaż statystycznie znamienne, świadczą raczej o 
pewnej, intuicyjnie słusznej, tendencji niż o zdecydowanym trendzie. 

Bardzo istotne z punktu widzenia metodologicznego wydaje się również stwier
dzenie występowania znamiennych różnic w wynikach wszystkich skal globalnych 
kwestionariusza między grupami nieuzależnionych mężczyzn i kobiet. Znamienne 
różnice między kobietami i mężczyznami w naszej grupie kontrolnej dotyczą nastę
pujących cech osobowości: 

Kobiety są bardziej skłonne do ekstrawagancji i wykazują mniejszą powściągliwość 
niż mężczyźni. Są mniej pewne siebie i bardziej lękają się nieustabilizowanych sytuacji. 
Są bardziej nieśmiałe wobec obcych. Charakteryzuje je teź większa uczuciowość i wy
ższa Skł01illOŚĆ do uzależniania się od innych ludzi w odróżnieniu od mniej sentymental
nych i bardziej samowystarczalnych mężczyzn. W sumie kobiety osiągają znamiennie 
wyższe wyniki we wszystkich skalach globalnych kwestionariusza TPQ i sugeruje to, że 
wszelkie porównania między badanymi grupami z różnych populacji powinny być doko
nywane z uwzględnieniem płci. Piśmiennictwo dotyczące badań Z zastosowaniem tego 
kwestionariusza u osób uzależnionych zazwyczaj dotyczy grup mężczyzn (9, I O), bądź 
nie uwzględnia czynnika płci (7), co w świetle naszych danych wydaje się błędem. Sytu
ację komplikują dodatkowo pewne różnice zaobserwowane pomiędzy palącymi i niepa
lącymi kobietami w kluczowej z punktu widzenia typologii Cloningera skali Poszukiwa
nia Nowych Wrażeń, zważywszy zwłaszcza na fakt, że znakomita większość osób uza
leżnionych od alkoholu zalicza się również do palaczy tytoniu. Okazuje się jednak, że 
zaobserwowane przez nas różnice między grupruui osób uzależnionych i nieuzależnio
nych od alkoholu tych właśnie skal nie dotyczą. Nasze wyniki sugerują, żc temperamen
talnymi cZYlillikami zagrożenia alkoholizmem mogą być dla mężczyzn ekstrawagancja, 
nieśmiałość wobec obcych i uczuciowość, natomiast dla kobiet, co dość zastanawiające, 
wylIwałość i upór. O ile różnice zaobserwowane między kontrolną i badaną grupą męż
czyzn, jeżeli nawet nie oczywiste, to przynajmniej nie budzą sprzeciwu, o tyle jedyna 
cecha różnicująca kobiety uzależnione od nieuzależnionych musi budzić zdumienie. Pod
skala ZPW2 - Wytrwałość i upór w przeciwstawieniu do łatwego zniechęcania się -jest 
podskalą szczególną, która bywa wyodrębniana ze skali ZPW jako osobny wymiar w 
modyfikowanych wersjach kwestionariusza i stwierdzono np., że jest jedyną skalą różni
Cl~ąCą osoby ulI'Zymujące w określonym czasie abstynencję od tych, które uległy nawro
towi (7). Większość badanych przez nas osób uzależnionych pozostawała w terapii od
wykowej i utrzymywała abstynencję przez dłuższy czas. Trudno wytłumaczyć jednak, 
dlaczego podskala ta, w dodatku jako jedyna, różnicuje wyłącznie kobiety uzależnione 
od nieuzależnionych. To zagadnienie wymaga bez wątpienia dalszych badań. 

W punktacji skal globalnych uzależnieni mężczyźni osiągnęli wyższe wyniki za
równO w skali Poszukiwania Nowości,jak i w skali Unikania Stresów, a także w skali 
Zależności od Pozytywnych Wzmocnień. Jako grupa nie pasują więc ani do typu I 
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ani do typu 2 alkoholizmu wg Cloningera. Grupa uzależnionych kobiet nie różni się 
znamiennie od grupy kontrolnej kobiet w punktacji żadnej ze skal globalnych TPQ, 
chociaż różnica w skali Unikania Stresów jest na granicy znamienności (p=G,067). 
W drugiej części pracy, poświęconej korelacji interesujących nas parametrów bio
chemicznych z mierzonymi przy użyciu kwestionariusza TPQ cechami osobowości, 
spróbujemy wyodrębnić osoby spełniające wg tego kwestionariusza kryteria przyna
leżności do J. lub 2. typu uzależnienia i ocenić różnicującą wartość tych parametrów. 

WNIOSKI 

l. Badanie kwestionariuszem TPQ grupy osób nieuzależnionych wykazało, że róż
nice cech temperamentu między mężczyznami i kobietami są na tyle znamienne, iż w 
badaniach porównawczych należy uwzględniać czynnik płci. 

2. W grupie kontrolnej szczególną podgrupę stanowią kobiety paJące, które osią
gają najwyższe wyniki w skali Poszukiwania Nowości, głównie za sprawą wysokich 
punktacji w podskalach impulsywność i bałaganiarski luz. 

3. Porównanie grup osób uzależnionych i nieuzależnionych od alkoholu wykaza
ło, że uzależnieni m"żczyźni różnią się od mężczyzn z grupy kontrolnej wyższymi 
wynikami we wszystkich skalach globalnych kwestionariusza TPQ. Jedynąnatomiast 
różnicą między uzależnionymi i nieuzależnionymi kobietami była znamiennie wy
ższa u kobiet uzależnionych pnnktacja w podskali "upór i wytrwałość", będącej jed
ną z podskal skali globalnej "Zależność od Pozytywnych Wzmocnień". 

STRESZCZENIE 

Przyuźyciu Trójwymiarowego Kwestionariusza Osobowości (TPQ) zbadano 55 osób 
zdrowych i 6 I osób uzależnionych od alkoholu. Wyniki badań osób zdrowych wykazały 
znamienne różnice w profilach temperamentu między kobietami i mężczyznami, co su
geruje konieczność uwzględniania czynnika płci w badaniach porównawczych. Porów
nanie grup osób nzależnionych i nieuzależnionych od alkoholu wykazało, że uzależnieni 
mężczyźni osiągali wyższe wyniki we wszystkich trzech skalach globalnych kwestiona
riusza, natomiast kobiety uzależnione różniły si" znamiennie od nieuzależnionych jedy
nie wyższą punktacją w podskali "upór i wytrwałość", która to podskala jest składową 
skali globalnej ,,zależność od Pozytywnych Wzmocnień". 

Slowa kluczowe: TPQ, uzależnienie od alkoholu. 
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