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Integralne podejście do problematyki używania substancji psychoaktywnych 

 

W ostatnich kilkunastu latach na świecie w działaniach profilaktycznych ukierunkowanych na dzieci i młodzież, obserwuje się podążanie w kierunku 

integralnego traktowania substancji psychoaktywnych: alkoholu, tytoniu, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych i leków 

psychoaktywnych. Dotyczy to przede wszystkim uniwersalnych działań profilaktycznych ukierunkowanych na całą populację dzieci i młodzieży. Jakie 

argumenty przemawiają za integralnym podejściem do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży? Zwolennicy tego 

podejścia argumentują, że zjawisko używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież ma wiele cech wspólnych, które uzasadniają ich 

integralne traktowanie w działaniach profilaktycznych. Są to:  

- przejawy tego samego problemu; picie alkoholu, palenie papierosów lub używanie narkotyków przez  młodzież są różnymi przejawami zachowań, które 

potencjalnie wiążą się z ryzykiem powstania szkód zdrowotnych. Określa się je jako zachowania zagrażające zdrowiu (Woynarowska i wsp. 1995) 

lub jako zachowania problemowe lub ryzykowne  wieku dorastania (Dzielska, Kowalewska, 2014). Innymi słowy są to różne oblicza tego samego 

problemu. 

- te same czynniki ryzyka; u źródeł używania różnych substancji leżą te same grupy czynników ryzyka: czynniki rodzinne, rówieśnicze, indywidualne, 

związane ze szkołą i szerszym środowiskiem społecznym (Ostaszewski, 2008, 2014).  

- współwystępowanie; badania empiryczne wskazują, że picie alkoholu, palenie papierosów oraz używanie narkotyków przez młodzież ma tendencję do 

współwystępowania (Jessor 1987, Stępień 1999, Mazur, Woynarowska 2004, Ostaszewski, Rustecka-Krawczyk, Wójcik, 2011)). Co więcej 

używanie substancji psychoaktywnych ma tendencje do współwystępowania z innymi zachowaniami problemowymi okresu dojrzewania, np. z 

przedwczesnymi kontaktami seksualnymi, wykroczeniami i zaniedbywaniem obowiązków szkolnych. Przez ostatnich 50 lat zgromadzono znaczny 

materiał empiryczny, który potwierdza, że zachowania problemowe chodzą "parami", a nawet "trójkami" lub "czwórkami", czyli łączą się w 

syndromy zachowań problemowych/ ryzykownych  (Jessor, 1991, Jessor 1998,  Ary i wsp. 1999,  Biglan i wsp. 2004, Mazur i wsp. 2008, 

Ostaszewski, 2014)..  
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- ścieżki używania substancji psychoaktywnych, czyli „torowanie drogi”; spostrzeżono, że picie alkoholu i palenie papierosów w znacznym stopniu 

"toruje drogę" dla prób z narkotykami i lekami używanymi w celu odurzania się. Używanie substancji psychoaktywnych zwykle zaczyna się we 

wczesnym okresie adolescencji od prób z alkoholem i tytoniem. Pewna grupa nastolatków przechodzi od używania tych substancji do 

eksperymentów z marihuaną. Niezwykle rzadko zdarza się, że ktoś sięga po marihuanę bez uprzednich doświadczeń z alkoholem lub/i papierosami. 

Jakaś część młodych ludzi przechodzi do innych narkotyków, np. heroiny lub amfetaminy. I znowu do wyjątków należą osoby, które używają 

"twardych" narkotyków bez uprzednich doświadczeń z marihuaną. Te spostrzeżenia stały się podstawą do traktowania alkoholu, papierosów i 

marihuany jako substancji "torujących drogę" (ang. gateway drugs) dla kolejnych (groźniejszych) faz używania (Kandel i wsp. 1992). Alkohol i 

papierosy "torują drogę" marihuanie, a marihuana "toruje drogę" innym groźnym narkotykom. Ma to doniosłe implikacje dla profilaktyki. 

Ograniczanie wczesnych eksperymentów z alkoholem i  papierosami zapobiega nie tylko konsekwencjom używania tych dwóch substancji, ale 

również ogranicza ryzyko przejścia do używania bardziej niebezpiecznych i społecznie nieakceptowanych substancji psychoaktywnych. 

- podobne funkcje zachowań problemowych w rozwoju psychospołecznym młodzieży; zachowania problemowe/ ryzykowne mogą być dla młodzieży 

instrumentem osiągania pożądanych celów. Na przykład, są wyrazem dążenia do niezależności od rodziców i w ten sposób dają młodym ludziom 

poczucie autonomii. Mogą być również symbolicznym wyrazem niechęci młodzieży wobec tradycyjnych norm i wartości ludzi dorosłych i w ten 

sposób sprzyjają tworzeniu się własnego poczucia tożsamości. Mogą być również swego rodzaju mechanizmem radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach życiowych. Ogólnie rzecz biorąc zachowania problemowe mogą być pod pewnymi względami rozpatrywane jako jeden z elementów 

psychospołecznego rozwoju młodzieży. Choć przysparzają dorosłym (rodzicom, wychowawcom) wiele problemów, to niekiedy pozwalają młodym 

ludziom zaspokoić ich niezrealizowane potrzeby lub osiągnąć ważne dla nich cele. W związku z tym wielu autorów z kręgu społecznej psychologii 

rozwojowej przyjmuje, że „eksperymenty” z alkoholem, papierosami i niektórymi narkotykami, a także przedwczesne kontakty seksualne są swego 

rodzaju instrumentem realizacji niektórych zadań rozwojowych okresu dojrzewania, takich jak osiąganie nowych i bardziej dojrzałych kontaktów z 

rówieśnikami, osiąganie emocjonalnej niezależności od rodziców i innych dorosłych, doświadczanie i akceptowanie swojej fizyczności i 

seksualności (Jessor 1987, Stępień i Frączek 1992). 

 

  Wszystkie te argumenty uzasadniają potrzebę zintegrowanego podejścia do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, a nawet szerzej – 

profilaktyki zachowań problemowych/ ryzykownych (Ostaszewski 2003, 2014). Rzecznikiem takiego podejścia jest, na przykład, Światowa Organizacja 
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Zdrowia oraz wiele międzynarodowych organizacji działających w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia psychicznego. W 

związku z tym coraz częściej wyróżnia się kilka powiązanych ze sobą obszarów działań profilaktycznych. Są to działania nastawione na:  

- ograniczanie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki),  

- ograniczanie przemocy i agresji w kontaktach społecznych,   

- zapobieganie przestępczości nieletnich,  

- zapobieganie ryzykownym zachowaniom seksualnym,  

-  zapobieganie niepowodzeniom szkolnym  

- zapobieganie depresji i samobójstwom.  

Te obszary zdają się definiować najczęściej występujące zachowania problemowe młodzieży (Biglan i wsp. 2004, Mazur i wsp. 2008, Ostaszewski 2014).  

 

Kontekst teoretyczny niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży  

Zachowania problemowe 

Duży wpływ na sposób definiowania problemów dzieci i młodzieży miała powstała w latach 70. XX w. teoria zachowań problemowych (TZP) (Jessor, 

Jessor, 1977). Zgodnie z nią, zachowania są „problemowe”, jeśli młodzi ludzie nie respektują wymagań, oczekiwań i ograniczeń przyjętych dla ich grupy 

wiekowej, np.: od dzieci i niepełnoletniej młodzieży oczekuje się, że będą respektowały władzę rodzicielską, nie będą piły alkoholu i paliły papierosów, 

będą czekały z rozpoczęciem współżycia seksualnego do osiągnięcia dojrzałości psychospołecznej. Ucieczka dziecka lub nastolatka z domu, picie alkoholu 

lub rozpoczęcie współżycia seksualnego są więc traktowane przez rodziców i wychowawców jako „problem”. Typową reakcją rodziców/opiekunów na takie 

zachowania są dezaprobata, sankcje lub działania dyscyplinujące.  

Większość zachowań problemowych przestaje być traktowana jako „problemowe”, gdy młodzi ludzie osiągają pełnoletniość. Wyprowadzenie się osoby 

pełnoletniej z domu rodziców nie będzie już traktowane jak „ucieczka z domu”, podobnie jak „problemem” nie będzie picie alkoholu w sytuacjach 

towarzyskich, prowadzenie aktywnego życia seksualnego lub decyzja o zakończeniu edukacji szkolnej. Zachowania problemowe młodzieży są więc 

pojęciem ściśle związanym z dzieciństwem i dojrzewaniem, okresami, w których młodzi ludzie podlegają władzy rodzicielskiej lub szkolnej.  

Richard i Shirley Jessor (1977) argumentują, że zachowania problemowe są częścią psychospołecznego rozwoju młodych ludzi. Choć budzą 

uzasadnioną troskę dorosłych, mają też pozytywną stronę – pomagają młodzieży w zaspokajaniu jej potrzeb, a zwłaszcza w dążeniu do bardziej dojrzałego 
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statusu. Młodzi ludzie, podejmując te zachowania, sygnalizują swojemu otoczeniu i sobie, że rozpoczynają proces separacji, którego celem jest dorosłość. 

Zachowania te są często dla nich samych i dla ich rówieśników symbolicznym „komunikatem” osiągania tego celu. W tym sensie ograniczone do okresu 

dojrzewania zachowania problemowe mogą być rozpatrywane jako element normalnego rozwoju młodzieży, a nie jako przejaw nieprzystosowania 

społecznego, dewiacji lub choroby. Konsekwencją takiego myślenia jest traktowanie tych zachowań jako zjawiska, które ma wspólne uwarunkowania i 

funkcje rozwojowe i dotyczy większości dorastającej młodzieży, a nie tylko najbardziej zagrożonej jej części.  

 Przeciwieństwem zachowań problemowych są zachowania zgodne z przyjętymi w społeczeństwie normami i wartościami, określane jako 

zachowania konstruktywne lub konwencjonalne. Młodzi ludzie, którzy systematycznie uczęszczają na zajęcia w szkole, mają dobre wyniki w nauce, 

chodzą do kościoła, w ramach wolontariatu udzielają pomocy innym, zachowują się „konstruktywnie” lub „konwencjonalnie”. Są to oczekiwane społecznie 

sposoby zdobywania przez młode pokolenie nowych doświadczeń i uczenia się społecznie cenionych norm i wartości. Wyniki badań wskazują, że im 

młodzież podejmuje więcej zachowań problemowych, tym mniej przejawia zachowań konstruktywnych, i na odwrót. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w 

których młoda osoba podejmuje zachowania konstruktywne i problemowe.  

 Do „klasycznych” zachowań problemowych młodzieży zaliczamy: picie alkoholu, palenie papierosów, używanie narkotyków, ryzykowne kontakty 

seksualne, ucieczki z domu, stosowanie przemocy wobec rówieśników, popełnianie przestępstw i wykroczeń. Wiążą się one z większym ryzykiem 

problemów zdrowotnych i społecznych oraz szkód rozwojowych (Dzielska i Kowalewska, 2014). Zachowania te często idą w parze z problemami w szkole, 

ograniczając możliwość uzyskania odpowiedniego wykształcenia i prawidłowego wypełniania ról społecznych w dorosłości (Jessor, 1991; Newcomb, 

Abbot, Catalano i in., 2002).  

Zachowania problemowe młodzieży są w dużym stopniu przemijającą „chorobą” okresu dojrzewania, związaną ze specyficznymi potrzebami i 

zadaniami tego okresu życia. W drodze do dorosłości młodzi ludzie muszą nauczyć się samodzielności i ukształtować swoją tożsamość. Sięgając po „owoce 

zakazane” (np. substancje psychoaktywne), ryzykują zdrowie, ale też uczą się niezależności od rodziców i innych dorosłych. Często te zachowania 

nastolatków są sposobem na okazywanie odrębności pokoleniowej, co sprzyja tworzeniu się własnej tożsamości. Mogą być one również mechanizmem 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak niepowodzenia w nauce, konflikty w kontaktach z chłopakiem lub z dziewczyną. Większa 

skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych występuje u młodych ludzi, którzy cechują się niekonwencjonalnością i wysoką potrzebą doznań oraz 

są narażeni na negatywne wpływy rówieśników i konfliktowe relacje rodzinne (Ostaszewski, 2014).  
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Zachowania ryzykowne 

 Termin „zachowania problemowe” coraz częściej zastępowany jest terminem zachowania ryzykowne. Jest to związane z rosnącą świadomością 

szkód zdrowotnych i rozwojowych, które stają się udziałem dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. Na przełomie lat 80. i 90. XX w. ujawniła się 

epidemia zakażeń HIV i groźba ich bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dotykają one przede wszystkim młodzieży, która z braku doświadczenia 

podejmuje ryzykowne formy współżycia seksualnego (Woynarowska i Tabak, 2008). W ostatnich kilkunastu latach do listy zachowań budzących niepokój 

dorosłych dołączyły tzw. nowe zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, związane głównie z gwałtownym rozwojem technologii informacyjnych 

(Pyżalski, 2012). Należą do nich m.in.: nadużywanie internetu, cyberprzemoc, pornografia internetowa i inne formy cyberseksu, dostęp do gier hazardowych 

online, gry komputerowe propagujące przemoc. 

Ryzyko szkód zdrowotnych i rozwojowych jest także związane z innymi zachowaniami antyzdrowotnymi, np. nieprawidłowym odżywianiem, brakiem 

dbałości o higienę osobistą, sprawność fizyczną i stan uzębienia. Niekorzystne rozwojowo jest zaniedbywanie obowiązków szkolnych. Dlatego w formule 

„zachowań ryzykownych” podkreśla się przede wszystkim zagrożenia dla zdrowia i pomyślnego rozwoju dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie pijący alkohol 

lub przyjmujący narkotyki nie tylko łamią społeczne standardy obowiązujące dla ich grupy wiekowej, ale także narażają się na ryzyko szkód zdrowotnych i 

rozwojowych. Ryzyko to może trwałe zaburzyć ich zdrowie, karierę szkolną lub zawodową, a w konsekwencji pogorszyć jakość ich całego życia. Wyróżnia 

się cztery powiązane ze sobą rodzaje ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży:  

1. Klasyczne zachowania problemowe, np. picie alkoholu, używanie narkotyków, przedwczesne kontakty seksualne, zachowania antyspołeczne.  

2. Zachowania antyzdrowotne, które nie powodują sankcji społecznych, ale prowadzą do negatywnych skutków dla zdrowia, np. „niezdrowy” sposób 

żywienia, zachowania sedenteryjne, mała aktywność fizyczna.  

3. Nieodpowiednie wypełnianie roli ucznia wyróżnione ze względu na znaczne ryzyko dla prawidłowego rozwoju, np. złe oceny, wagary, przerwanie 

edukacji.  

4. Tzw. nowe zachowania ryzykowne, określane także jako „problemy lub uzależnienia behawioralne”, np. hazard, cyberprzemoc, siecioholizm.  

Wspólnym mianownikiem różnych zachowań ryzykownych są negatywne konsekwencje zdrowotne i rozwojowe. Zachowania te mogą (Jessor, 1998): 

• stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, wiązać się z częstszym występowaniem problemów zdrowotnych (np. zatruć, urazów, infekcji, 

uzależnień) i wypadków,  
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• utrudniać młodym ludziom prawidłowe funkcjonowania w rolach społecznych właściwych dla ich wieku, w tym: utrudniać wypełnianie roli ucznia, 

narażać na konflikty z prawem, prowadzić do okresowej izolacji lub wykluczenia społecznego, przyczyniać się do przedwczesnego rodzicielstwa i wielu 

problemów z tym związanych, 

• zakłócać rozwój osobisty, kształtowanie się tożsamości i adekwatnego obrazu samego siebie, co sprzyja powstawaniu problemów psychicznych, takich 

jak zaburzenia nastroju, depresyjność, myśli i próby samobójcze, 

• utrudniać nabywanie umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu, zdobycie odpowiedniego wykształcenia i umiejętności zawodowych, co przekłada się 

na problemy z zatrudnieniem i utrudniony start w dorosłe życie.  

W takim ujęciu akcentującym ryzyko dla zdrowia, prawidłowego rozwoju i bezpieczeństwa, niepożądane zachowania dzieci i młodzieży są 

rozumiane znacznie szerzej niż zachowania problemowe. Obejmują one także zachowania antyzdrowotne i problemy szkolne uznawane zwykle za problemy 

wychowawcze oraz nowe problemy, czyli tzw. uzależnienia behawioralne. Myślenie w kategoriach zachowań ryzykownych lepiej przystaje do zadań z 

zakresu profilaktyki i  wychowania. Z tych powodów termin „zachowania ryzykowne” będzie przede wszystkim używany w dalszej części tego 

opracowania. 

Zachowania antyspołeczne  

Z punktu widzenia specyfiki okresu dojrzewania, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, incydentalne wykroczenia,  ucieczki z domu 

czy bójki należą do dających się wytłumaczyć ryzykownych lub problemowych zachowań dorastającej młodzieży. Trudno jednak do katalogu zachowań 

problemowych/ ryzykownych wieku dojrzewania zaliczyć gwałty, napady rabunkowe, dotkliwe pobicia lub morderstwa. Poważne przestępstwa popełniane 

przez nastolatków oraz uporczywe zaburzenia zachowania wykraczają poza krąg zainteresowań wyznaczonych przez koncepcje rozwojowe lub 

socjalizacyjne. Dlatego niektórzy badacze zajmujący się problematyką trudności w rozwoju dzieci i młodzieży przyjmują szerszą perspektywę, dla której 

wspólnym mianownikiem są zachowania antyspołeczne.  Ta perspektywa najczęściej towarzyszy analizom lub badaniom łączącym problematykę 

przestępczości lub niedostosowania społecznego młodzieży z zagadnieniami z zakresu zaburzeń zdrowia psychicznego i psychopatologii (Kazdin, 1987; 

Moffit, 1993; Farrington, 2005; Urban 2000). W polskim piśmiennictwie naukowym w tym samym kontekście używane są terminy „nieprzystosowanie 

społeczne”  (Pytka, 2001) lub „niedostosowanie społeczne” młodzieży (Urban, 2000). 

Przez zachowania antyspołeczne rozumie się  łamanie norm życia społecznego lub/i łamanie praw innych osób (Kazdin, 1987, Mayer 2001). Do 
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najczęstszych zachowań antyspołecznych młodzieży należą m.in. zachowania agresywne, kradzieże, niszczenie publicznej własności (wandalizm), 

podpalenia, kłamstwa, wagary,  ucieczki z domu, przeciwstawianie się wymaganiom dorosłych, okrucieństwa wobec zwierząt  (Kazdin 1987, Farrington 

2005). Przeciwieństwem  zachowań antyspołecznych są zachowania prospołeczne, czyli kierowanie się dobrem innych ludzi, działanie na rzecz zaspokojenia 

ich potrzeb lub wywołanie korzystnych dla nich zmian w środowisku społecznym. Przykładami zachowań prospołecznych młodzieży jest koleżeńska pomoc 

innym uczniom w nauce, udzielanie wsparcia w przezwyciężaniu problemów osobistych, angażowanie się w działania na rzecz rozwoju szkoły lub 

społeczności lokalnej, udział w pracach wolontariatu (Shann  1999). 

 Model rozwoju społecznego D. Hawkins’a i J. Weis’a (1985) rozpatruje przyczyny powstawania zachowań antyspołecznych młodzieży w 

kontekście prawidłowej lub nieprawidłowej socjalizacji. Zgodnie z teorią kontroli (Hirschi, 1969), do której nawiązuje ten model, warunkiem internalizacji 

norm społecznych przez młodego człowieka jest ukształtowanie pozytywnych więzi społecznych (ang. social bond). Proces budowania więzi ma 

sekwencyjny charakter i przebiega w trzech środowiskach socjalizacji: w rodzinie, szkole i w grupie rówieśniczej. Jego fundamenty kształtują się w rodzinie. 

Dziecko uczestnicząc w życiu rodziny uczy się oczekiwanych umiejętności i zachowań społecznych. Pożądane  zachowania są nagradzane przez rodziców i 

innych członków rodziny i w ten sposób utrwalane. Ukształtowanie pozytywnej więzi z rodziną tworzy warunki dla prawidłowej socjalizacji w szkole.  Jej 

postępy zależą jednak od tego, czy szkoła stwarza dziecku (nastolatkowi) okazję do uczestnictwa w życiu szkoły, czy rozwija jego umiejętności społeczne i 

czy nagradza za oczekiwane jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Jeśli te warunki są spełnione to rosną szanse na rozwój pozytywnej więzi ze 

szkołą i nauczycielami. Podobne mechanizmy kształtowania więzi działają również w grupie rówieśniczej, zarówno tej pro-społecznej jak i antyspołecznej. 

Zależą od tego, czy grupa rówieśnicza tworzy okazję do czynnego zaangażowania się w jej działania, czy rozwija umiejętności swoich członków i nagradza 

za ich właściwe wykorzystanie.  

 Zgodnie z modelem, pozytywne związki z dobrze funkcjonującą rodziną,  szkołą i grupą rówieśniczą działają jak samoczynne mechanizmy 

eliminacji norm i zachowań antyspołecznych. Zaangażowanie młodzieży w życie rodziny i instytucji podtrzymujących porządek społeczny (np. szkoły, 

organizacji młodzieżowych) sprzyja internalizacji norm społecznych i bezpośrednio zapobiega zachowaniom antyspołecznym. Poczucie więzi z rodziną i 

szkołą zmniejsza prawdopodobieństwo angażowania się w kontakty towarzyskie z problemowymi (antyspołecznymi) rówieśnikami, ponieważ zachowania 

oczekiwane i nagradzane w rodzinie (i w szkole) nie są zgodne z oczekiwaniami i zachowaniami antyspołecznej grupy rówieśniczej. Autorzy tej koncepcji 

zastrzegają jednak, że procesy prawidłowej socjalizacji młodzieży mogą być zakłócone lub nawet niweczone przez niewłaściwe praktyki rodzicielskie (np. 

brak troski i opieki, niespójne postępowanie), złą pracę szkoły i nauczycieli (np. niesprawiedliwe ocenianie), oraz przez okoliczności, w których działalność 
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prospołeczna młodzieży przestaje być dostrzegana i nagradzana (np. brak wsparcia dorosłych dla młodzieżowych inicjatyw społecznych). Osłabienie więzi 

społecznych z rodziną i/lub szkołą znacznie zwiększa prawdopodobieństwo angażowania się młodzieży w zachowania antyspołeczne oraz kształtowania się 

pozytywnych więzi z problemowymi grupami rówieśniczymi.  

Model rozwoju społecznego zwraca uwagę na mechanizmy socjalizacyjne w rodzinie i  w szkole, które sprzyjają zachowaniom prospołecznym 

młodzieży i w ten sposób ograniczają występowanie zachowań antyspołecznych. Prawidłowa socjalizacja w rodzinie, a później w szkole zmniejsza ryzyko 

nieprawidłowego przebiegu socjalizacji w grupie rówieśniczej. Kontakty z problemowymi grupami rówieśniczymi stanowią poważne zagrożenie dla 

rozwoju społecznego nastolatków. Warto zwrócić uwagę, że model rozwoju społecznego dodaje nową jakość w myśleniu o niepożądanych zachowaniach 

młodzieży. Wskazuje bowiem wprost na  możliwości i ograniczenia szkoły w kształtowaniu oczekiwanych zachowań młodzieży. Szkoła odgrywa istotną 

rolę w tworzeniu warunków dla prawidłowej socjalizacji dzieci i młodzieży, zarówno przez swoje oferty udziału w życiu szkoły, intencjonalną i mimowolną 

naukę umiejętności społecznych, jak i przez system nagród dla uczniów angażujących się w działalność prospołeczną. Z drugiej strony nieprzyjazny klimat 

społeczny szkoły i błędy wychowawcze nauczycieli mogą być źródłem poważnych zakłóceń socjalizacyjnych. 

Prace G. Roy Mayera (1995, 2001) dotyczące etiologii niepożądanych zachowań młodzieży precyzują obszary życia szkolnego, które zdaniem autora 

przyczyniają się do eskalacji zachowań antyspołecznych młodzieży. Wśród  tych obszarów należy wymienić zbyt duże zaufanie nauczycieli do opartych na 

karaniu sposobów sprawowania kontroli nad zachowaniami uczniów. Nauczyciele w relacjach z uczniami zwykle częściej stosują kary, nagany i krytykę niż 

nagrody, pochwały i pozytywne informacje zwrotne. Poważnym błędem w tym kontekście jest pomijanie lub niedocenianie prospołecznych zachowań 

uczniów. Do błędów należy również zbyt duże zaufanie władz szkolnych do tzw. negatywnej profilaktyki zachowań antyspołecznych młodzieży, która 

opiera się na takich instrumentach kontrolnych jak: monitoring wizyjny, pracownicy ochrony, ograniczenia w poruszaniu się po szkole itd. W 

rzeczywistości, tworzenie nieprzyjaznego i nadmiernie skoncentrowanego na kontroli środowiska szkolnego może wbrew oczekiwaniom administracji 

szkolnej wzmacniać niepożądane zachowania młodzieży. Do poważnych czynników ryzyka związanych z pracą szkoły należy również brak właściwej 

odpowiedzi na doświadczanie przez niektórych uczniów niepowodzeń szkolnych i deficyty ich umiejętności społecznych (np. brak umiejętności 

negocjowania w sytuacjach konfliktowych). Uczniowie z trudnościami w nauce i w zachowaniu są bardzo często karani przez system szkolny i odsuwani na 

margines życia szkolnego. W konsekwencji zasilają szeregi młodzieży nieprzystosowanej społecznie, co wiąże się z nasileniem ich problemów w nauce. 

Wskazania dla profilaktyki zachowań antyspołecznych młodzieży sformułowane przez G. Roy Mayera (2001) są w dużej mierze zgodne z tezami modelu 

rozwoju społecznego. Podkreślają potrzebę ograniczenia kontrolnych i karzących elementów funkcjonowania systemu szkolnego na rzecz większego udziału 
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nauczycieli w uczeniu młodzieży umiejętności społecznych, ograniczaniu niepowodzeń szkolnych, tworzeniu okazji do aktywnego udziału uczniów  w życiu 

szkoły i nagradzaniu ich zachowań prospołecznych.  

 

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące zachowań ryzykownych młodzieży  

 

Społeczna psychologia rozwojowa akcentuje wagę psychospołecznego kontekstu rozwoju człowieka. Zgodnie z podejściem społeczno-

ekologicznym, spostrzeganie świata przez pryzmat swoich oczekiwań, potrzeb i swojej wrażliwości tworzy indywidualny kontekst rozwoju  (Brzezińska, 

2000). Procesy rozwojowe przebiegają w nieustannie zmieniającej się konstelacji czynników ryzyka i czynników chroniących. Rozwijający się młody 

człowiek jest zwykle narażony na oddziaływanie co najmniej kilku czynników ryzyka związanych z jego środowiskiem (np. rodzinnym, rówieśniczym, 

szkolnym) oraz z jego wyposażeniem indywidualnym.  Z drugiej strony, ma zwykle do dyspozycji swoje mocne strony, talenty, zainteresowania  oraz 

wsparcie rodzinne i środowiskowe. W literaturze podkreśla się kumulatywny charakter zarówno negatywnych jak i pozytywnych czynników (Fraser, 

Richman, Galinsky, 1999, Rutter, 2000; Masten, 2001; Luthar, 2006). Zgodnie z podejściem społeczno-ekologicznym,  złożona siatka negatywnych i 

pozytywnych wpływów składa się na procesy interakcji ryzyka i ochrony.    

 Zgodnie z podejściem społeczno-ekologicznym czynniki ryzyka i czynniki chroniące powinny reprezentować dwa główne źródła wpływów  

na zachowania ryzykowne młodzieży: wpływy bezpośredniego środowiska  społecznego oraz wpływy wynikające z różnic indywidualnych (własności 

indywidualne i zachowania) (Bronfenbrenner, 1986, 1994).  Na wpływy bezpośredniego środowiska społecznego składają się właściwości środowiska 

rodzinnego, środowiska rówieśniczego oraz środowiska szkolnego i otoczenia społecznego.  

Poniżej przedstawiono zestawienie czynników ryzyka i czynników chroniących, które brane są pod uwagę w badaniach zachowań ryzykownych 

młodzieży szkolnej z wykorzystaniem podejścia społeczno-ekologicznego do konstruowania listy zmiennych.   

 

 

 

Zestawienie czynników ryzyka i czynników chroniących w podziale na główne obszary psychospołecznych wpływów 

 Czynniki chroniące  Czynniki ryzyka 
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Rodzice/ rodzina 

1 Wsparcie matki  1 Niskie poczucie bliskości z rodziną  

2 Wsparcie ojca  2 Konflikty w rodzinie  

3 Monitorowanie nastolatka przez 

rodziców  

3 Konflikty w domu związane z piciem 

alkoholu przez rodziców 

4 Czas z rodzicami   

5 Rytuały rodzinne  

Rówieśnicy/ przyjaciele 

6 Negatywny stosunek kolegów/koleżanek 

do zachowań ryzykownych  

4 Picie alkoholu przez kolegów/koleżanki  

7 Wsparcie przyjaciół  5 Używanie narkotyków przez 

kolegów/koleżanki 

 6 Problemy szkolne wśród kolegów/ 

koleżanek 

Szkoła i otoczenie społeczne 

8 Więź ze szkołą i nauczycielami 7 Słaba nieformalna kontrola sąsiadów   

9 Znaczenie nauki w szkole   8 Nadużywanie  alkoholu przez 

znajomych dorosłych spoza rodziny  

10 Wsparcie dorosłego mentora   9 Przemoc ze strony kolegów/ koleżanek 

w szkole  

 10 Towarzystwo  narkotykowe  

Indywidualne zasoby/ predyspozycje  

11  Religijność  11  Bieżące problemy ze zdrowiem 

psychicznym  

12 Konstruktywne spędzanie czasu wolnego 12 Aprobata przemocy jako sposobu 

rozwiązywania problemów   

13 Subiektywne normy przeciwne używaniu 

substancji psychoaktywnych  

13 Wczesny wiek inicjacji alkoholowej  

14 Poczucie koherencji 14 Podejmowanie ryzyka dla zabawy 

 

Pomiar używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych 

 Narzędzia samoopisowe  uznawane są za wiarygodne źródło informacji o zachowaniach ryzykownych młodzieży. Trafność narzędzi do pomiaru 

używania substancji psychoaktywnych była przedmiotem badań w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. W badaniach tych porównywano, na przykład, 
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odpowiedzi nastolatków dotyczące palenia papierosów  i  zwartość nikotyny w ich organizmie. Dane z tych badań potwierdziły wysoką trafność pytań 

ankietowych (Aguinis, Pierce, Quigley, 1995; Stanton i wsp., 1996)  Szacuje się również, iż błędy pomiaru wynikające z zawyżania bądź zaniżania  ilości i 

częstości używania substancji psychoaktywnych nie przekraczają zazwyczaj kilku procent (Hibell i wsp. 2012). Uzyskania wiarygodnych danych zależy  

jednak od warunków,  w jakich przeprowadzono badania. Do tych kluczowych warunków  należy zapewnienie osobom badanym poczucia bezpieczeństwa i 

anonimowości oraz  przestrzeganie zasady dobrowolności udziału w badaniu (Aguinis,  Pierce, Quigley,1995; Hibell i wsp. 2012)  Należy także pamiętać, 

by czas w którym prowadzone są  badania nie obejmował  świąt, karnawału, czy wakacji, które sprzyjają używaniu substancji psychoaktywnych 

(Sierosławski, 2011).  

 

Nikotyna  

 

Palenie papierosów w perspektywie życia 

Pytania o palenie papierosów kiedykolwiek w życiu wykorzystywane są w wielu badaniach młodzieży (np. HBSC, ESPAD). Najbardziej interesujące 

diagnostycznie są pytania zawierające kategorie odpowiedzi, które umożliwiają oszacowanie, ile razy respondent sięgał po papierosy, np. 7-unktowa skala 

od: „1” (nigdy nie paliłem) do „7” (40 lub więcej razy).  W badaniach ESPAD uczniowie, którzy palili w swoim życiu nie więcej niż 5 razy traktowani są 

jako osoby, które eksperymentowały z papierosami. Palenie 40 razy lub więcej oznacza, że nastolatek wyszedł już poza fazę eksperymentowania 

(Sierosławski, 2011).     

 

Częstość i intensywność bieżącego palenia papierosów 

Do pomiaru bieżącego palenia papierosów stosuje się zwykle pytanie o palenie w ciągu ostatnich 30 dni, np. Jak często (jeśli w ogóle) paliłeś/łaś papierosy 

w ciągu ostatnich  30 dni? 7-punktowa skala odpowiedzi od 1 = „wcale” do 7 = „dwie paczki lub więcej w ciągu dnia”).  

Odpowiedzi na to pytanie pozwalają na wyodrębnienie grupy osób niepalących, palących okazjonalnie oraz palących codziennie. Intensywność palenia może 

być szacowana na postawie odpowiedzi na pytanie o liczbę  papierosów wypalanych przez respondentów. Wskaźnikiem intensywnego palenia jest 

wypalanie powyżej 10 papierosów dziennie (Sierosławski, 2015). Pytanie dotyczące palenia w ostatnich 30 dniach  umożliwia wyodrębnienie grupy 

nastolatków narażonych w dużym stopniu na rozwój uzależnienia od nikotyny. 
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Alkohol  

Rodzaje napojów  alkoholowych. Pytania dotyczące alkoholu mogą odnosić się ogólnie do picia napojów alkoholowych np. Ile razy zdarzyło się, że piłeś 

napoje alkoholowe w ciągu ostatnich 30 dni? lub do poszczególnych rodzajów trunków (piwo, wino, wódka lub inne wysokoprocentowe alkohole) np. Kiedy 

ostatni raz piłeś piwo? Na podstawie pytań o różne rodzaje napojów alkoholowych można uzyskać informacje na temat picia alkoholu w ogóle poprzez 

zsumowanie wyników dotyczących poszczególnych trunków.  

 

Częstość picia alkoholu. Częstość picia może być mierzona poprzez pytanie o sięganie po alkohol w określonych przedziałach czasowych.  Zwykle 

wykorzystywane są trzy powiązane ze sobą pytania dotyczące częstości picia alkoholu w ciągu całego życia, w ostatnich 12 miesiącach oraz ostatnich 30 

dniach. Innym sposobem uzyskiwania danych na temat częstości picia alkoholu jest pytanie respondentów o to, kiedy po raz ostatni sięgnęli po alkohol. 

Metoda ta oparta jest na założeniu, że okres pomiędzy ostatnim przypadkiem picia, a terminem badań jest mniej więcej taki sam, jak okres, który upłynie od 

czasu badania do ponownego sięgnięcia przez respondenta po alkohol (Święcicki 1963, Wolniewicz-Grzelak 1985). Innymi słowy,  osoba która piła w 

ostatnim tygodniu przed badaniem prawdopodobnie sięgnie po alkohol w ciągu najbliższych 7 dni po wypełnieniu ankiety. Ogólnie przyjętym wskaźnikiem 

częstego picia alkoholu przez nastolatków jest picie w ostatnich 30 dniach (Sierosławski, 2011), a wskaźnikiem bardzo częstego picia – sięganie po alkohol 

w ostatnich 7 dniach przed badaniem  (Okulicz-Kozaryn i Borucka,  2013).   

 

Nadużywanie alkoholu  

 Nadużywanie alkoholu zwykle jest badane za pomocą metody „subiektywnej” i „obiektywnej”. W pierwszym przypadku uczniowie są proszeni o 

odpowiedź na pytanie, ile razy upili się w określonym czasie (np. w ostatnim roku), przy czym badani sami  dokonują oceny,  czy byli wtedy pijani.  Aby 

zdefiniować „nietrzeźwość” w niektórych ankietach stosuje się dodatkowe wyjaśnienia i określa wskaźniki nietrzeźwości, takie jak zataczanie się, 

bełkotanie, utrata pamięci (Sierosławski, 2011).    

 „Obiektywny” pomiar nadużywania alkoholu polega na pytaniu młodzieży o tzw. „binge drinking”. Ten anglojęzyczny termin tłumaczony jest jako 

„picie ekscesywne” lub „picie prowadzące do upicia”. Według definicji przyjętej przez amerykański Instytut do Badań nad Alkoholem i Alkoholizmem, 

„binge drinking” oznacza wypicie w ciągu dwóch godzin 5 lub więcej standardowych drinków  (czyli przynajmniej ok. 60 gramów czystego alkoholu) w 
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przypadku mężczyzn oraz 4 lub więcej drinków (przynajmniej 48 gramów alkoholu)  w przypadku kobiet (NIAAA, 2004).   

 Nadużywanie alkoholu można też oszacować na podstawie odpowiedzi na pytania o ilość alkoholu wypitego przy ostatniej okazji picia. Na przykład 

w badaniach mokotowskich   przyjmuje się, że nastolatek przekracza próg trzeźwości po wypiciu trzech butelek piwa, trzech dużych lampek wina lub trzech 

dużych kieliszków wódki (Wolniewicz-Grzelak 1985, Ostaszewski i wsp., 2013).    

 Trzeba jednak pamiętać, że tzw. miary obiektywne picia alkoholi nie uwzględniają różnic indywidualnych osób badanych, np. masy ciała, tolerancji 

na alkohol itd.,  które mają wpływ na metabolizm alkoholu  w organizmie. Miary subiektywne  obarczone są z kolei błędem  pomiaru związanym z 

zastosowaniem metod samoopisowych – młodzi ludzie mogą mniej lub bardziej świadomie umniejszać wagę problemów związanych z piciem alkoholu i 

traktować upijanie jako wyraz  dążenia do dorosłości (Kelley, Schochet, Landry, 2004; Steinberg, 2004).  

 

Narkotyki  

Używanie przez młodzież nielegalnych substancji psychoaktywnych zmienia się dynamicznie na przestrzeni lat. Znajduje to odzwierciedlenie w konstrukcji 

narzędzi  do badania rozpowszechnienia tego zjawiska.  Na przykład, w pierwszych rundach  badań mokotowskich, które rozpoczęto w roku 1984, 

stosowano ogólną nazwę „środki narkotyzujące”.  Respondenci nie byli też pytani o rodzaj używanych przez nich narkotyków. Informacje na temat tego, z 

jakimi substancjami nielegalnymi miały kontakt osoby badane uzyskiwano poprzez pytanie,  czy uczestniczyli w spotkaniach towarzyskich, podczas których 

sięgano po te środki. Uczniowie, którzy potwierdzili udział w takich spotkaniach  pytani byli następnie, jakich substancji narkotyzujących używano w ich 

trakcie  (Ostaszewski i Pisarska, 2013). 

Pytania wykorzystywane obecnie dotyczą wielu rozmaitych substancji. W ankiecie HBSC ograniczono się do badania używania przez młodzież najbardziej 

rozpowszechnionej substancji nielegalnej, czyli przetworów konopi. W ankiecie ESPAD uczestnicy pytani są o używanie kilkunastu rozmaitych środków 

psychoaktywnych oraz ich mieszanek. W ankiecie CBOS wymieniono 20 możliwych substancji i ich mieszkanek, w tym leki przeciwkaszlowe lub na 

przeziębienie przyjmowane w celu odurzania,   dekstrometorfan (DXM), poppersy oraz salvia divinorum.1  

 
1 Dekstrometorfan DXM - substancja zawarta w lekach przeciwkaszlowych, poppersy  - azotan amylu lub jego pochodne azotan butylu, azotan ibobutylu , salvia divinorum – szałwia 

wieszcza  
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Częstość  używania nielegalnych substancji psychoaktywnych . Po substancje takie jak amfetamina i kokaina, substancje halucynogenne czy opioidy sięga 

niewielki odsetek nastolatków, a doświadczenia te ograniczają się do jednorazowych prób. Z tego względu  w ankiecie ESPAD, pytania o częstość  sięgania 

przez respondentów po mniej rozpowszechnione narkotyki oraz mieszanki  substancji  odnosi się do doświadczeń z całego życia.  Bardziej precyzyjny 

pomiar (tj.  używania w ostatnich 12 miesiącach oraz w ostatnich 30 dniach)   dotyczy substancji o największym rozpowszechnieniu w Europie, takich  jak: 

marihuana, środki wziewne, dopalacze  oraz ecstasy. Przy czym pytanie o „dopalacze” poprzedzone jest, pytaniem o to, czy respondent słyszał o tego 

rodzaju substancjach. Pytanie z ESPAD dotyczące marihuany wykorzystywane jest w projekcie HBSC. Odmienne podejście zastosowano w ankiecie CBOS, 

w której  respondenci odpowiadają,  czy  sięgali po każdy z  wymienionych w ankiecie substancji „w ciągu ostatnich 30 dni”, „w ciągu ostatnich 12 

miesięcy” lub  „kiedykolwiek w życiu”. Pytania ankietowe odnoszące się do doświadczeń z substancjami nielegalnymi w kiedykolwiek w życiu służą ocenie 

ogólnego zasięgu zjawiska.  Za wskaźnik aktualnego używania przyjmuje się zwykle sięganie po te środki w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem. 

Tak jak w przypadku alkoholu, używanie substancji nielegalnych w ostatnich 30 dniach traktowane jest jako wskaźnik częstych kontaktów z tymi środkami, 

pozwala więc identyfikacje młodzieży szczególnie narażonej na negatywne konsekwencje ich działania  (Mazur i wsp., 2010; Sierosławski, 2011). 

 

Leki   

Problematyka przyjmowania przez młodzież leków ujmowana jest w omawianych projektach badawczych w dwóch różnych pespektyw – perspektywy ich 

właściwości odurzających oraz leczniczych. W ankiecie ESPAD i CBOS   leki uspokajające  i nasenne przyjmowane bez zalecenia lekarza są wymienione 

jako jeden ze środków odurzających. W ankiecie NAN obok marihuany,  klejów w innych substancji odurzających wymienione są leki psychotropowe, 

uspokajające i nasenne. Ponadto młodzież odpowiada na odrębne pytanie dotyczące  stosowania leków uspokajających i nasennych w ostatnim roku przed 

badaniem. W ankiecie  NAN nie jest jednak zaznaczone, czy pytania dotyczą leków przyjmowanych z zalecenia czy też bez przepisu lekarza.  Z kolei w 

ankiecie ESPAD  znajduje się  pytanie o stosowanie leków uspokajających i nasennych przyjmowanych z zalecenia lekarza,  poprzedzone wyjaśnieniem, że 

chodzi o farmaceutyki takie jak relanium czy oxazepam.  

Uwzględnianie w badaniach dotyczących substancji psychoaktywnych pytań o stosowanie tego rodzaju leków jest w pełni uzasadnione - farmaceutyki były i 

nadal bywają używane w celu odurzania. Początek problemu narkomanii w Polsce, który miał miejsce  w  60-tych i 70-tych XX wieku określany jest jako  

„epoka leków”. Substancjami używanymi w tamtych latach w celach narkotycznych  były bowiem legalne środki psychoaktywne - głównie leki 

przeciwbólowe, uspokajające i nasenne (Moskalewicz i Świątkiewicz, 1995). Obecnie odurzanie się lekami dotyczy niewielkiego odsetka nastolatków 
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(Ostaszewski i Pisarska, 2013). 

 

 

Wyniki  

Wyniki badań są przedstawione w podziale na trzy grupy uczniów: 1/ grupę niskiego ryzyka zachowań problemowych (N= 879), 2/ grupę przeciętnego 

ryzyka zachowań problemowych (N=1453)  i 3/ grupę wysokiego ryzyka zachowań problemowych (N=867). Grupy te zostały wyłonione na podstawie 

rozkładu odpowiedzi na zagregowane pytania o używanie substancji psychoaktywnych (tytoniu, alkoholu, narkotyków i dopalaczy) oraz o zachowania 

agresywne według następującego algorytmu: dolne 27% rozkładu – grupa niskiego ryzyka, środek – grupa przeciętnego ryzyka, górne 27% rozkładu – grupa 

wysokiego ryzyka.  

 

Charakterystyka socjodemograficzna badanej grupy   

Dane liczbowe i odsetki dotyczące charakterystyki socjodemograficznej przedstawione są w tabeli 1. Uczestnikami badań byli uczniowie klas pierwszych, 

drugich i trzecich liceów ogólnokształcących oraz klas jeden-cztery techników i klas jeden-trzy Zasadniczych Szkół Zawodowych  z terenu całego kraju (N 

= 3199, dziewczęta 49,9%, uczniowie LO – 57%), średnia wieku 17,06 lat. Przeważającą większość uczestników badań mieszkała ze swoimi biologicznymi 

rodzicami (77%). Wśród tych uczniów, którzy nie mieszkali z obojgiem swoich rodziców, spora grupa (10,4%) mieszkała tylko z matką,  w rodzinach 

zrekonstruowanych (z macochą lub z ojczymem) – 4,2%  lub  w bursie szkolnej lub w internacie (ok. 4,2%). Stosunkowo niewielka liczebnie grupa uczniów 

mieszkała tylko z ojcem (ok. 1,5%), Niejasne jest z kim mieszkali uczniowie, którzy w odpowiedzi na pytanie z kim mieszkasz wybrali odpowiedź „inne” – 

2,3%.  

Na zakłócenia w życiu rodzinnym wynikające z rozwodu/ separacji rodziców/ pobytu rodzica poza domem/ śmierci jednego z rodziców lub innych 

powodów wskazuje prawie 20% uczniów. Największym źródłem tych zakłóceń w życiu rodzinnym są rozwody/ separacje rodziców (13,7%). Znaczącą 

grupę (4,7%) stanowią uczniowie, których sytuacja rodzinna jest naznaczona śmiercią jednego z rodziców. Opis sytuacji rodzinnej dopełniają informacje na 

temat rodzeństwa. I tak, jedynacy stanowią prawie 16% uczniów, prawie połowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych  ma jednego brata lub jedną siostrę, a 

jedna trzecia uczniów przynajmniej dwoje rodzeństwa. Około 43% matek i 30% ojców badanych uczniów miało wyższe wykształcenie. Dane na temat 

wykształcenia rodziców pochodzące z tej grupy wiekowej są obarczone sporą liczba odpowiedzi „nie wiem” – około 12-15% uczniów szkół 
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ponadgimnazjalnych nie zna wykształcenia swoich rodziców, co jest zaskakujące i dziwne.   

W grupie uczniów o wysokim ryzyku zachowań problemowych w porównaniu do dwóch pozostałych grup przeważają dzieci z rodzin niepełnych (po 

rozwodach/ separacjach/ innych zakłóceniach) – około 30% oraz uczniowie starsi (średnia wieku 17,22 lat)..  

 

Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

 

Uczniowie klas I-IV - próba ogólnopolska 

Uczniowie o niskiej częstości 

zachowań ryzykownych (niskie 

ryzyko) 

Uczniowie o przeciętnej 

częstości zachowań 

ryzykownych (przeciętne 

ryzyko) 

Uczniowie o wysokiej częstości 

zachowań ryzykownych 

(wysokie ryzyko) Razem 

N % N % N % N % 

Płeć chłopcy 449 51,1 664 45,7 490 56,5 1603 50,1 

dziewczęta 430 48,9 789 54,3 377 43,5 1596 49,9 

Miejsce zamieszkania z rodzicami 708 80,5 1140 78,5 616 71,0 2464 77,0 

tylko z matką 75 8,5 138 9,5 121 14,0 334 10,4 

tylko z ojcem 13 1,5 22 1,5 12 1,4 47 1,5 

z jednym z rodziców biologicznych 

i macochą lub ojczymem 

28 3,2 58 4,0 49 5,7 135 4,2 

w internacie lub bursie szkolnej 42 4,8 66 4,5 36 4,2 144 4,5 

inne 13 1,5 29 2,0 33 3,8 75 2,3 

Sytuacja rodzinna rodzina pełna 738 84,0 1189 81,8 638 73,6 2565 80,2 

jedno z rodziców nie żyje 33 3,8 64 4,4 54 6,2 151 4,7 

rodzice w separacji lub po 

rozwodzie 

96 10,9 180 12,4 161 18,6 437 13,7 

inna 12 1,4 20 1,4 14 1,6 46 1,4 

Rodzeństwo brak 144 16,4 218 15,0 146 16,8 508 15,9 

jedna osoba 410 46,6 637 43,8 386 44,5 1433 44,8 

dwoje lub więcej 325 37,0 598 41,2 335 38,6 1258 39,3 
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Wykształcenie matki wyższe 267 30,4 483 33,2 297 34,3 1047 32,7 

średnie 245 27,9 449 30,9 279 32,2 973 30,4 

zawodowe 194 22,1 326 22,4 194 22,4 714 22,3 

podstawowe 23 2,6 34 2,3 27 3,1 84 2,6 

nie wiem 150 17,1 161 11,1 70 8,1 381 11,9 

Wykształcenie ojca wyższe 201 22,9 320 22,0 192 22,1 713 22,3 

średnie 225 25,6 403 27,7 249 28,7 877 27,4 

zawodowe 244 27,8 477 32,8 291 33,6 1012 31,6 

podstawowe 32 3,6 40 2,8 23 2,7 95 3,0 

nie wiem 177 20,1 213 14,7 112 12,9 502 15,7 

 
 średnia  odchylenie 

standardowe 

średnia  odchylenie 

standardowe 

średnia  odchylenie 

standardowe 

średnia  odchyle

nie  

Wiek  
 16,89 ,83 17,06 ,88 17,22 ,90 17,06 ,88 

 

Charakterystyka używania substancji psychoaktywnych  

 

Nikotyna. Dane na temat częstości palenia tytoniu przedstawia tabela 2. Mniej niż połowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ok. 48,5%) nie ma 

doświadczeń z paleniem papierosów. Druga połowa badanych uczniów ma za sobą palenie tytoniu przynajmniej raz w życiu. Wyniki sugerują, że ponad 

26% uczniów szkół ponadgimnazjalnych pali papierosy  przynajmniej kilka razy w miesiącu, w tym znajduje się już spora grupa uczniów którzy palą 

codziennie (ok. 13%). Wyniki wskazują na duże zróżnicowanie częstości palenia papierosów ze względu na typ szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie 

liceów ogólnokształcących palą papierosy rzadziej niż uczniowie szkół zawodowych (techników i ZSZ). I tak na przykład, wśród licealistów ok. 9% pali 

papierosy codziennie, podczas gdy wśród uczniów szkół zawodowych ten odsetek wynosi już 17,6%, tabela 2.  

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy palą papierosy, przede wszystkim kupują je w sklepie lub w kiosku (ok. 19%) albo są częstowani przez 

kolegów i koleżanki (ok. 13%). tabela 3. Ci, którzy palą lub próbują palić papierosy, robią to najczęściej w czasie spotkań z rówieśnikami lub innych imprez 

towarzyskich. Rzadko palą w pojedynkę lub za wiedzą dorosłych, tabela 4.  
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Tabela 2.  Częstość palenia tytoniu,  szkoły ponadgimnazjalne 

Szkoły ponadgimnazjalne razem 

Razem 

N % 

Częstość palenia tytoniu nigdy 1550 48,5 

raz w życiu 220 6,9 

kilka razy w życiu 356 11,1 

kilka razy w roku 227 7,1 

kilka razy w miesiącu 229 7,2 

kilka razy w tygodniu 207 6,5 

codziennie 410 12,8 

Razem 3199 100,0 

Licea ogólnokształcące 

Razem 

N % 

Częstość palenia tytoniu nigdy 933 51,4 

raz w życiu 123 6,8 

kilka razy w życiu 211 11,6 

kilka razy w roku 128 7,1 

kilka razy w miesiącu 143 7,9 

kilka razy w tygodniu 107 5,9 

codziennie 169 9,3 

Razem 1814 100,0 

Technika i ZSZ 

Razem 

N % 

Częstość palenia tytoniu nigdy 628 44,4 

raz w życiu 100 7,1 

kilka razy w życiu 147 10,4 

kilka razy w roku 101 7,1 

kilka razy w miesiącu 88 6,2 
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kilka razy w tygodniu 103 7,3 

codziennie 249 17,6 

Razem 1416 100,0 

 

Tabela 3. Sposoby zdobywania tytoniu,  szkoły ponadgimnazjalne 

Szkoły ponadgimnazjalne razem 

Razem 

N % 

Sposób zdobywania tytoniu nie dotyczy mnie to 1967 61,5 

kupowanie w sklepie lub kiosku 618 19,3 

częstowanie przez rówieśników 424 13,3 

inne 72 2,3 

częstowanie przez starszych 54 1,7 

kupowanie od kogoś poza szkołą 43 1,3 

podbieranie z domu 11 0,3 

kupowanie od kogoś w szkole 10 0,3 

kupowanie od kogoś w szkole 2 0,1 

Licea ogólnokształcące 

Razem 

N % 

Sposób zdobywania tytoniu nie dotyczy mnie to 1174 64,7 

kupowanie w sklepie lub kiosku 303 16,7 

częstowanie przez rówieśników 249 13,7 

inne 37 2,0 

częstowanie przez starszych 22 1,2 

kupowanie od kogoś poza szkołą 20 1,1 

podbieranie z domu 6 0,3 

kupowanie od kogoś w szkole 3 0,2 

Technika i ZSZ Razem 



21 

 

N % 

Sposób zdobywania tytoniu nie dotyczy mnie to 810 57,2 

kupowanie w sklepie lub kiosku 324 22,9 

częstowanie przez rówieśników 177 12,5 

inne 38 2,7 

częstowanie przez starszych 32 2,3 

kupowanie od kogoś poza szkołą 23 1,6 

kupowanie od kogoś w szkole 7 0,5 

podbieranie z domu 5 0,4 

 

Tabela 4. Sytuacje palenia tytoniu,  szkoły ponadgimnazjalne 

Szkoły ponadgimnazjalne razem 

Razem 

N % 

Sytuacje palenia tytoniu nigdy 1882 58,8 

spotkania z rówieśnikami 690 21,6 

inne 171 5,3 

w szkole lub w okolicy, na 

przerwach 

124 3,9 

spotkania w szkole, dyskoteki 84 2,6 

w drodze do szkoły lub do domu 70 2,2 

w samotności, gdy nikogo nie ma 

w pobliżu 

61 1,9 

na spotkaniach młodzieżowych za 

wiedzą dorosłych 

50 1,6 

w domu za wiedzą rodziców 41 1,3 

w domu przy rodzicach na 

uroczystościach 

26 0,8 

Licea ogólnokształcące  Razem 
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N % 

Sytuacje palenia tytoniu nigdy 1133 62,5 

spotkania z rówieśnikami 410 22,6 

inne 78 4,3 

w szkole lub w okolicy, na 

przerwach 

53 2,9 

spotkania w szkole, dyskoteki 38 2,1 

w samotności, gdy nikogo nie ma w 

pobliżu 

32 1,8 

w drodze do szkoły lub do domu 26 1,4 

na spotkaniach młodzieżowych za 

wiedzą dorosłych 

25 1,4 

w domu za wiedzą rodziców 12 0,7 

w domu przy rodzicach na 

uroczystościach 

7 0,4 

Technika i ZSZ 

Razem 

N % 

Sytuacje palenia tytoniu nigdy 764 54,0 

spotkania z rówieśnikami 284 20,1 

inne 94 6,6 

w szkole lub w okolicy, na 

przerwach 

78 5,5 

spotkania w szkole, dyskoteki 46 3,2 

w drodze do szkoły lub do domu 45 3,2 

w samotności, gdy nikogo nie ma 

w pobliżu 

30 2,1 

w domu za wiedzą rodziców 29 2,0 

na spotkaniach młodzieżowych za 

wiedzą dorosłych 

27 1,9 
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w domu przy rodzicach na 

uroczystościach 

19 1,3 

 

Alkohol. Dane na temat częstości picia napojów alkoholowych przedstawia tabela 5. Inaczej niż w przypadku tytoniu gdzie mniej więcej połowa to 

niepalący, przeważająca większość uczniów szkół ponadgimnazjalnych  ma już za sobą doświadczenia z piciem alkoholu. Stosunkowo największa grupa 

uczniów (ok. 76%) przynajmniej raz w życiu piła piwo. Około 64% badanych przynajmniej raz w życiu piło wino, a około 67% - wódkę lub inne mocne 

alkohole. Dane wskazują, że grupa młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, która pije często piwo (kilka razy w miesiącu lub częściej),  przekracza 36%. 

Poza tym około 20% procent młodzieży ponadgimnazjalnej często pije wino lub mocne alkohole. Suma tych uczniów, którzy piją alkohol często (kilka razy 

w miesiącu lub częściej), odpowiada mniej więcej liczbie młodych ludzi, którzy przynajmniej raz w życiu upili się alkoholem (ok. 40%), przy czym należy 

zwrócić uwagę, że odsetki upijających się są o ok. 10 punktów procentowych wyższe wśród uczniów szkół zawodowych niż wśród uczniów liceów 

ogólnokształcących, tabela 5.  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy piją alkohol, robią to najczęściej w czasie spotkań z rówieśnikami lub innych 

imprez towarzyskich. Coraz częściej  piją alkohol w domu za wiedzą rodziców lub  w domu przy rodzicach w czasie uroczystości rodzinnych (ok. 10%),  

przy czym uczniowie szkół zawodowych częściej niż licealiści pija alkohol w domu przy rodzicach lub za wiedzą rodziców, tabela 5. Ci, którzy piją napoje 

alkoholowe, zdobywają alkohol z różnych źródeł, przede wszystkim kupują w sklepie (ok. 33%) oraz są częstowani przez kolegów i koleżanki (ok. 17%), 

tabela 6.  

 

Tabela 5 Częstość i sytuacje picia alkoholu, szkoły ponadgimnazjalne 

Szkoły ponadgimnazjalne razem 

Razem 

N % 

Częstość picia piwa nigdy 761 23,8 

raz w życiu 203 6,3 

kilka razy w życiu 465 14,5 

kilka razy w roku 622 19,4 

kilka razy w miesiącu 894 27,9 

kilka razy w tygodniu 254 7,9 

Razem 3199 100,0 
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Częstość picia wina nigdy 1075 33,6 

raz w życiu 287 9,0 

kilka razy w życiu 662 20,7 

kilka razy w roku 759 23,7 

kilka razy w miesiącu 372 11,6 

kilka razy w tygodniu 44 1,4 

Razem 3199 100,0 

Częstość picia wódki nigdy 1048 32,8 

raz w życiu 216 6,8 

kilka razy w życiu 452 14,1 

kilka razy w roku 861 26,9 

kilka razy w miesiącu 562 17,6 

kilka razy w tygodniu 60 1,9 

Razem 3199 100,0 

Częstość picia alkoholu nigdy 642 20,1 

 
raz w życiu 168 5,3 

 
kilka razy w życiu 463 14,5 

 
kilka razy w roku 688 21,5 

 
kilka razy w miesiącu 963 30,1 

 
kilka razy w tygodniu 275 8,6 

 
Razem 3199 100,0 

Częstość upijania się nigdy 1767 55,2 

raz w życiu 344 10,8 

kilka razy w życiu 420 13,1 

kilka razy w roku 446 13,9 

kilka razy w miesiącu 199 6,2 

kilka razy w tygodniu 23 0,7 

Razem 3199 100,0 
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Sytuacje picia alkoholu 
spotkania z rówieśnikami 

1280 40,0 

nigdy 
968 30,3 

w domu przy rodzicach na 
uroczystościach 

233 7,3 

inne 
211 6,6 

na spotkaniach 
młodzieżowych za wiedzą 
dorosłych 

206 6,4 

spotkania w szkole, 
dyskoteki 

152 4,8 

w domu za wiedzą rodziców 
111 3,5 

w samotności, gdy nikogo 
nie ma w pobliżu 

18 0,6 

w drodze do szkoły lub do 
domu 

13 0,4 

w szkole lub w okolicy, na 
przerwach 

7 0,2 

Licea ogólnokształcące 

Razem 

N % 

Częstość picia piwa nigdy 455 25,1 

raz w życiu 117 6,4 

kilka razy w życiu 293 16,2 

kilka razy w roku 358 19,7 

kilka razy w miesiącu 478 26,4 

kilka razy w tygodniu 113 6,2 

Razem 1814 100,0 

Częstość picia wina nigdy 581 32,0 

raz w życiu 178 9,8 

kilka razy w życiu 393 21,7 

kilka razy w roku 420 23,2 

kilka razy w miesiącu 216 11,9 

kilka razy w tygodniu 26 1,4 

Razem 1814 100,0 
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Częstość picia wódki nigdy 627 34,6 

raz w życiu 125 6,9 

kilka razy w życiu 282 15,5 

kilka razy w roku 459 25,3 

kilka razy w miesiącu 291 16,0 

kilka razy w tygodniu 30 1,7 

Razem 1814 100,0 

Częstość upijania się nigdy 1080 59,5 

raz w życiu 194 10,7 

kilka razy w życiu 206 11,4 

kilka razy w roku 220 12,1 

kilka razy w miesiącu 101 5,6 

kilka razy w tygodniu 13 0,7 

Razem 1814 100,0 

Sytuacje picia alkoholu spotkania z rówieśnikami 777 42,8 

nigdy 558 30,8 

w domu przy rodzicach na 

uroczystościach 

124 6,8 

na spotkaniach młodzieżowych za 

wiedzą dorosłych 

107 5,9 

inne 103 5,7 

spotkania w szkole, dyskoteki 74 4,1 

w domu za wiedzą rodziców 55 3,0 

w samotności, gdy nikogo nie ma w 

pobliżu 

9 0,5 

w drodze do szkoły lub do domu 4 0,2 

w szkole lub w okolicy, na przerwach 3 0,2 

Technika i ZSZ 

Razem 

N % 
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Częstość picia piwa nigdy 311 22,0 

raz w życiu 90 6,4 

kilka razy w życiu 175 12,4 

kilka razy w roku 268 18,9 

kilka razy w miesiącu 426 30,1 

kilka razy w tygodniu 146 10,3 

Razem 1416 100,0 

Częstość picia wina nigdy 502 35,5 

raz w życiu 113 8,0 

kilka razy w życiu 277 19,6 

kilka razy w roku 344 24,3 

kilka razy w miesiącu 161 11,4 

kilka razy w tygodniu 19 1,3 

Razem 1416 100,0 

Częstość picia wódki nigdy 431 30,4 

raz w życiu 94 6,6 

kilka razy w życiu 173 12,2 

kilka razy w roku 409 28,9 

kilka razy w miesiącu 279 19,7 

kilka razy w tygodniu 30 2,1 

Razem 1416 100,0 

Częstość upijania się nigdy 707 49,9 

raz w życiu 155 10,9 

kilka razy w życiu 214 15,1 

kilka razy w roku 229 16,2 

kilka razy w miesiącu 100 7,1 

kilka razy w tygodniu 11 0,8 

Razem 1416 100,0 
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Sytuacje picia alkoholu spotkania z rówieśnikami 513 36,2 

nigdy 420 29,7 

w domu przy rodzicach na 

uroczystościach 

113 8,0 

inne 110 7,8 

na spotkaniach młodzieżowych za 

wiedzą dorosłych 

100 7,1 

spotkania w szkole, dyskoteki 80 5,6 

w domu za wiedzą rodziców 57 4,0 

w samotności, gdy nikogo nie ma 

w pobliżu 

9 0,6 

w drodze do szkoły lub do domu 9 0,6 

w szkole lub w okolicy, na 

przerwach 

5 0,4 

 

Tabela 6.  Sposoby zdobywania  alkoholu 

 

Szkoły ponadgimnazjalne razem 

Razem 

N % 

Sposób zdobywania alkoholu nie dotyczy mnie to 1153 36,0 

kupowanie w sklepie lub kiosku 1063 33,2 

częstowanie przez rówieśników 541 16,9 

inne 189 5,9 

częstowanie przez starszych 178 5,6 

kupowanie od kogoś poza szkołą 56 1,8 

podbieranie z domu 17 0,5 

kupowanie od kogoś w szkole 2 0,1 

Licea ogólnokształcące Razem 
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N % 

Sposób zdobywania alkoholu nie dotyczy mnie to 663 36,5 

kupowanie w sklepie lub kiosku 528 29,1 

częstowanie przez rówieśników 341 18,8 

częstowanie przez starszych 120 6,6 

inne 118 6,5 

kupowanie od kogoś poza szkołą 34 1,9 

podbieranie z domu 9 0,5 

kupowanie od kogoś w szkole 1 0,1 

Technika i ZSZ 

Razem 

N % 

Sposób zdobywania alkoholu nie dotyczy mnie to 501 35,4 

kupowanie w sklepie lub kiosku 546 38,6 

częstowanie przez rówieśników 203 14,3 

inne 75 5,3 

częstowanie przez starszych 59 4,2 

kupowanie od kogoś poza szkołą 23 1,6 

podbieranie z domu 8 0,6 

kupowanie od kogoś w szkole 1 0,1 

 

Wiedza na temat działania alkoholu i narkotyków 

Interesujących danych dostarczają wyniki wskazujące na związki pomiędzy wiedzą na temat działania alkoholu i narkotyków  a częstością picia/palenia/ 

uzywania narkotyków przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki przedstawione w tabeli 7 sugerują, że młodzież ponadgimnazjalna z grupy 

wysokiego ryzyka, która pije alkohol i używa innych substancji psychoaktywnych, więcej wie na temat działania alkoholu i narkotyków niż ich 

koledzy/koleżanki, które nie piją /palą/ i nie używają. Z jednej strony jest to wynik dość oczywisty (kto pije alkohol/ używa narkotyków, ten wie lepiej jak 

one działają), z drugiej strony wynik ten wskazuje na naiwność przekonań wielu dorosłych ludzi zajmujących się profilaktyką, którzy uważają, że 

edukowanie uczniów na temat skutków działania alkoholu/ narkotyków będzie zapobiegało ich używaniu.  



30 

 

 

Tabela  7. Wiedza uczniów o działaniu alkoholu i narkotyków, szkoły ponadgimnazjalne 

 

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

N % N % N % N % 

Poziom wiedzy o działaniu 

alkoholu 

do 33% popr. odp. 746 86,8 1116 79,9 507 62,0 2369 77,1 

34-66% popr. odp. 100 11,6 259 18,6 289 35,3 648 21,1 

67-100% popr. odp. 13 1,5 21 1,5 22 2,7 56 1,8 

Razem 859 100,0 1396 100,0 818 100,0 3073 100,0 

Wiedza o działaniu narkotyków do 33% popr. odp. 788 90,8 1245 86,8 601 72,4 2634 84,1 

34-66% popr. odp. 80 9,2 186 13,0 223 26,9 489 15,6 

67-100% popr. odp. - - 3 0,2 6 0,7 9 0,3 

Razem 868 100,0 1434 100,0 830 100,0 3132 100,0 

 

Leki, marihuana, narkotyki, dopalacze 

 

Dane na temat częstości używania substancji psychoaktywnych innych niż tytoń i alkohol przedstawia tabela 8. W przypadku leków używanych w celu 

odurzania się, dopalaczy oraz narkotyków innych niż marihuana, odsetki uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznających się do choćby jednorazowego 

użycia wahają się pomiędzy 3-5%. W przypadku marihuany, czyli narkotyku najczęściej używanego przez młodzież szkolną, ok. 19% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych przyznaje, że użyła tej substancji przynajmniej raz w życiu. I tylko w przypadku tej substancji możemy powiedzieć, że ok. 4-5% 

uczniów należy do częstych użytkowników marihuany (przynajmniej kilka razy w miesiącu). Ci, którzy używają substancji psychoaktywnych, zdobywają je  

z różnych źródeł, ale przede wszystkim są częstowani przez kolegów i koleżanki (ok. 6% w przypadku marihuany) lub  kupują od kogoś spoza szkoły  (ok. 

4,5% w przypadku marihuany), tabela 8A.  
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Tabela  8. Częstość stosowania substancji psychoaktywnych, szkoły ponadgimnazjalne 

 

Razem 

N % 

Częstość zażywania leków w celu 

odurzania się 

nigdy 3059 95,6 

raz w życiu 43 1,3 

kilka razy w życiu 37 1,2 

kilka razy w roku 41 1,3 

kilka razy w miesiącu 13 0,4 

kilka razy w tygodniu 3 0,1 

codziennie 3 0,1 

Razem 3199 100,0 

Częstość zażywania 'dopalaczy' nigdy 3088 96,5 

raz w życiu 39 1,2 

kilka razy w życiu 30 0,9 

kilka razy w roku 27 0,8 

kilka razy w miesiącu 12 0,4 

kilka razy w tygodniu 2 0,1 

codziennie 1 0,0 

Razem 3199 100,0 

Częstość zażywania marihuany nigdy 2597 81,2 

raz w życiu 119 3,7 

kilka razy w życiu 200 6,3 

kilka razy w roku 144 4,5 

kilka razy w miesiącu 84 2,6 

kilka razy w tygodniu 32 1,0 

codziennie 23 0,7 

Razem 3199 100,0 

Częstość zażywania innych nigdy 3050 95,3 
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narkotyków raz w życiu 48 1,5 

kilka razy w życiu 41 1,3 

kilka razy w roku 41 1,3 

kilka razy w miesiącu 14 0,4 

kilka razy w tygodniu 3 0,1 

codziennie 2 0,1 

Razem 3199 100,0 

 

Tabela 8A.  Sposoby zdobywania  substancji psychoaktywnych 

 

 

Razem 

N % 

Sposób zdobywania leków w celu 

odurzania się 

nie dotyczy mnie to 3020 94,4 

inne 45 1,4 

kupowanie w sklepie lub kiosku 37 1,2 

częstowanie przez rówieśników 34 1,1 

częstowanie przez starszych 31 1,0 

kupowanie od kogoś poza szkołą 22 0,7 

podbieranie z domu 5 0,2 

kupowanie od kogoś w szkole 5 0,2 

Sposób zdobywania 'dopalaczy' nie dotyczy mnie to 3062 95,7 

inne 43 1,3 

częstowanie przez rówieśników 27 0,8 

kupowanie w sklepie lub kiosku 23 0,7 

częstowanie przez starszych 22 0,7 

kupowanie od kogoś poza szkołą 17 0,5 

kupowanie od kogoś w szkole 4 0,1 

podbieranie z domu 1 0,0 
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Sposób zdobywania marihuany nie dotyczy mnie to 2665 83,3 

częstowanie przez rówieśników 193 6,0 

kupowanie od kogoś poza szkołą 143 4,5 

inne 100 3,1 

częstowanie przez starszych 54 1,7 

kupowanie w sklepie lub kiosku 32 1,0 

kupowanie od kogoś w szkole 11 0,3 

podbieranie z domu 1 0,0 

Sposób zdobywania innych 

narkotyków 

nie dotyczy mnie to 3019 94,4 

inne 57 1,8 

częstowanie przez rówieśników 34 1,1 

kupowanie od kogoś poza szkołą 33 1,0 

częstowanie przez starszych 27 0,8 

kupowanie w sklepie lub kiosku 20 0,6 

kupowanie od kogoś w szkole 7 0,2 

podbieranie z domu 2 0,1 

 

 

Wiek inicjacji używania substancji psychoaktywnych  

 

W niniejszych badaniach podjęto próbę oszacowania wieku inicjacji używania substancji psychoaktywnych. Jest to bardzo złożone zagadnienie badawcze, 

które choć lubiane przez ludzi uprawiających publicystykę profilaktyczną, w niewielkim stopniu odzwierciedla rzeczywistość.  W przypadku leków 

używanych w celu odurzania się, dopalaczy i narkotyków przeważająca większość badanych tu uczniów nie miała takich doświadczeń. W ich przypadku (a 

jest to ponad 80% badanej populacji) nie można ustalić wieku inicjacji, bo ona się nie odbyła. Oszacowanie wieku inicjacji dotyczy więc mniejszej części 

badanej populacji (ok. 20%), która wcześniej niż większość  rozpoczęła używanie substancji psychoaktywnych. Na tej podstawie nie można uogólniać wieku 

inicjacji całej zbadanej populacji uczniów szkól ponadgimnazjalnych. Co więcej, kiedy nasi uczniowie, którzy aktualnie są po inicjacji, podrosną i zapytamy 
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ich za dwa trzy lata o inicjację, to otrzymamy zupełnie inne wyniki. Świadomość inicjacji używania substancji psychoaktywnych zmienia się wraz z 

wiekiem. Badanie wieku inicjacji na podstawie deklaracji 13-latków, 15-latków lub 17-latków itd ma inną, zmieniającą się w czasie perspektywę i definicję 

inicjacji. Dlatego w raporcie przedstawiającym wiek inicjacji używania substancji psychoaktywnych gimnazjalistów średni wiek inicjacji palenia tytoniu to 

12,4 lat, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych to 14,4 lat. W przypadku pozostałych „inicjacji” różnica wieku inicjacji wynosi zwykle dwa lata 

w zależności od tego czy pytamy o to gimnazjalistę czy ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Dlatego za każdym razem powinno być opatrzone zastrzeżeniem, 

że dotyczy konkretnej grupy wiekowej oraz tej „frakcji” zbadanej populacji, która jest już po inicjacji.  

Wracając do naszych danych, możemy powiedzieć, że większość uczniów szkół podnagimnazjalnych jest już po inicjacji alkoholowej. Średni wiek inicjacji 

alkoholowej to w przypadku picia piwa (n=2416) 14,4 lat, w przypadku wina (n= 2144) 15 lat i wódki (n=2137)  – 15,4 lata.  Wiek pierwszego upicia się 

alkoholem (n=1443) to 15,7 lat.  Mniej wiecej połowa uczniów liceów/ techników i ZSZ jest po inicjacji tytoniowej. W tej grupie uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, która rozpoczęła już eksperymenty z paleniem tytoniu, średni wiek inicjacji (n=1734) to 14,4 lat. Wśród nielicznej grupy uczniów 

szkół ponadgimnajalnych, którzy sięgnęli po leki w celu odurzania się (n=119) średni wiek inicjacji to 14,8 lat, w przypadku marihuany (n=522) – 15,6 lat, 

w przypadku dopalaczy (n=45) – 15,3 lat, w przypadku  innych narkotyków (n=80) – 16 lat,   tabela 9.  

 

Tabela  9. Wiek rozpoczęcia zażywania substancji psychoaktywnych  

 

Razem 

N ważnych Średnia 

Odchylenie 

standardowe 

Wiek pierwszego kontaktu: 

tytoń 

1734 14,4 2,3 

Wiek pierwszego kontaktu: 

piwo 

2416 14,4 2,5 

Wiek pierwszego kontaktu: 

wino 

2144 15,0 2,2 

Wiek pierwszego kontaktu: 

wódka 

2137 15,4 1,9 

Wiek pierwszego upicia się 1443 15,7 1,7 
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Wiek pierwszego zażycia 

leku w celu odurzania się 

119 14,8 2,5 

Wiek pierwszego kontaktu: 

'dopalacze' 

45 15,3 2,0 

Wiek, kiedy zapaliłeś 

marihuanę/haszysz:   

522 15,6 1,7 

Wiek pierwszego kontaktu: 

inne narkotyki 

80 16,0 1,8 

 

 

 

Identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań 

problemowych 

  Do identyfikacji istotnych czynników ryzyka i czynników chroniących zachowań problemowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych wykorzystano 

analizy korelacyjne rho Spearmana. Sprawdzano, jakie są korelacje pomiędzy uwzględnionymi w badaniu czynnikami psychospołecznymi a częstością 

zachowań problemowych (picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie innych substancji psychoaktywnych, stosowanie przemocy oraz te cztery zachowania 

problemowe ogółem). Wyniki analiz korelacyjnych zamieszczono w tabeli 10. Przyjęto, że współczynniki korelacji w przedziałach: 

-  od 0,00 do 0,19 są bardzo niskie i nie mają istotnego znaczenia (niezależnie od tego, czy są istotne statystycznie czy nie),  

- od 0,20 do 0,30 są umiarkowane i w przypadku czynników chroniących mogą być brane pod uwagę do dalszych analiz, 

- od 0,31 i wyżej świadczą o istotnych powiązaniach między badanymi zmiennymi i powinny być traktowane jako potencjalne czynniki ryzyka lub czynniki 

chroniące w zależności od znaku (dodatnia lub ujemna korelacja).  

 

Czynniki ryzyka. W grupie znaczących dodatnich korelatów (czynników ryzyka) zachowań problemowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które 

wysoko korelowały przynajmniej z jednym zachowaniem problemowym (rho Spearmana > 0,30),  znalazły się następujące czynniki:  

- impulsywność  
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- niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem (koncentracja na emocjach, izolacja, stosowanie substancji psychoaktywnych) 

- ekspozycja na rówieśnicze wzory zachowań ryzykownych 

- ekspozycja na rodzinne wzory zachowań ryzykownych  

- postawy sprzyjające zachowaniom ryzykownym  

- poczucie przyzwoleni na zachowania ryzykowne 

- wiedza o alkoholu 

- wiedza o narkotykach 

- trudności edukacyjne  

- ryzykowne korzystanie z Internetu 

- wiktymizacja (doświadczanie agresji i dręczenia) 

Najsilniejszymi korelatami zachowań problemowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych okazały się niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem 

(rho Spearmana ok. 0,50). Pozostałe wyróżnione czynniki korelowały słabiej – wartości współczynnika rho Spearmana w przedziale od 0,30 do 0,46.  

 

Czynniki chroniące. W grupie znaczących ujemnych korelatów (czynników chroniących) zachowań problemowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

które korelowały przynajmniej z jednym zachowaniem problemowym na poziomie rho Spearmana > - 0,19,  znalazły się następujące czynniki: 

-  uczestniczenie w praktykach religijnych  

- postawa wobec nauki  

- samokontrola  

- ogólne poczucie zadowolenia 

- zadowolenie z warunków w rodzinie i środowisku 

 

Najsilniejszym ujemnym korelatem zachowań problemowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych okazałą się samokontrola (rho Spearmana > 0,30). 

Pozostałe wyróżnione czynniki korelowały słabiej – wartości współczynnika rho Spearmana w przedziale od - 0,19  0 do -0,29. 

W dalszej części tego raportu wzięto pod uwagę ww. czynniki ryzyka i czynniki chroniące opisując ich nasycenie w trzech wyróżnionych grupach uczniów.  
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Tabela 10. Korelacje pomiędzy czynnikami psychospołecznymi a czterema rodzajami zachowań problemowych, N= 3199 

 

Częstość 

zachowań 

ryzykownych 

ogółem 

Częstość 

zażywania 

substancji 

psychoaktywnych 

Częstość picia 

alkoholu 

Częstość palenia 

tytoniu 

Częstość stosowania 

agresji i dręczenia 

innych 

rho 

Spearm

ana 

Kontakt z 

rodzicami - ogólna 

intensywność 

Współczynnik 

korelacji 

-,172** -,130** -,146** -,140** -,129** 

Kontrola 

rodzicielska 

Współczynnik 

korelacji 

-,086** -,076** -,078** -,079** -,001 

Częstość praktyk 

religijnych 

Współczynnik 

korelacji 

-,222** -,162** -,181** -,212** -,065** 

Zachowania w 

relacjach z 

rówieśnikami 

Współczynnik 

korelacji 

-,070** -,020 -,078** -,072** ,078** 

Wsparcie wśród 

uczniów 

Współczynnik 

korelacji 

,048** -,008 ,064** ,057** -,077** 

Wsparcie od 

wychowawcy 

Współczynnik 

korelacji 

-,087** -,052** -,094** -,046** -,093** 

Wsparcie od 

nauczycieli 

Współczynnik 

korelacji 

-,101** -,135** -,079** -,063** -,128** 

Koncentracja 

nauczycieli na 

ocenach 

Współczynnik 

korelacji 

,064** ,046** ,045** ,041* ,104** 

Postawa wobec 

szkoły - średnia 

Współczynnik 

korelacji 

-,119** -,101** -,101** -,072** -,148** 

Postawa wobec 

nauki - średnia 

Współczynnik 

korelacji 

-,213** -,170** -,193** -,162** -,118** 
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Samokontrola Współczynnik 

korelacji 

-,164** -,142** -,115** -,129** -,291** 

Impulsywność Współczynnik 

korelacji 

,190** ,132** ,161** ,135** ,289** 

zad_osobiste Współczynnik 

korelacji 

-,009 ,004 -,020 ,039* -,179** 

zad_warunki Współczynnik 

korelacji 

-,087** -,071** -,082** -,038* -,201** 

Ryzykowne 

używanie 

Internetu 

Współczynnik 

korelacji 

,216** ,179** ,203** ,102** ,309** 

Typ reakcji na 

stres - stosowanie 

substancji 

psychoaktywnych, 

agresja 

Współczynnik 

korelacji 

,602** ,488** ,467** ,536** ,487** 

Typ reakcji na 

stres - 

koncentracja na 

emocjach, izolacja 

Współczynnik 

korelacji 

,148** ,128** ,077** ,079** ,640** 

Średnia ocen 

szkolnych z 

ostatniego 

półrocza 

Współczynnik 

korelacji 

,196** ,162** ,138** ,220** ,034* 

Ocena z 

zachowania z 

ostatniego 

półrocza 

Współczynnik 

korelacji 

,225** ,192** ,171** ,239** ,049** 
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Wiedza o alkoholu 

- procent 

poprawnych 

odpowiedzi 

Współczynnik 

korelacji 

,326** ,233** ,308** ,228** ,175** 

Wiedza o 

narkotykach - 

procent 

poprawnych 

odpowiedzi 

Współczynnik 

korelacji 

,270** ,321** ,193** ,225** ,120** 

Ekspozycja na 

rówieśnicze 

wzorce zachowań 

ryzykownych 

Współczynnik 

korelacji 

,555** ,352** ,536** ,416** ,244** 

Ekspozycja na 

rodzinne wzorce 

zachowań 

ryzykownych 

Współczynnik 

korelacji 

,301** ,145** ,312** ,190** ,225** 

Poczucie 

przyzwolenia na 

zachowania 

ryzykowne 

Współczynnik 

korelacji 

,478** ,326** ,447** ,351** ,149** 

Postawy 

sprzyjające 

zachowaniom 

ryzykownym 

Współczynnik 

korelacji 

,471** ,367** ,419** ,374** ,185** 

Trudności 

edukacyjne 

Współczynnik 

korelacji 

,481** ,307** ,436** ,415** ,160** 
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Częstość 

doświadczania 

różnych form 

agresji, przemocy 

i dręczenia 

Współczynnik 

korelacji 

,230** ,197** ,184** ,123** ,267** 

Częstość 

doświadczania 

agresji i przemocy 

werbalnej 

Współczynnik 

korelacji 

,184** ,133** ,159** ,095** ,208** 

Częstość 

doświadczania 

agresji i przemocy 

niewerbalnej 

Współczynnik 

korelacji 

,196** ,221** ,141** ,104** ,194** 

Częstość 

doświadczania 

cyber-przemocy 

Współczynnik 

korelacji 

,210** ,200** ,166** ,105** ,210** 

 

Czynniki chroniące  

 

Rodzinne czynniki chroniące  

 

Wprawdzie analizy korelacyjne nie potwierdziły silnych związków pomiędzy czynnikami rodzinnym a zachowaniami problemowymi uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych (rho Spearmana < - 0,19), to jednak kierunek zależności wszystkich zmiennych rodzinnych był zgodny z oczekiwaniami. Biorąc pod 

uwagę ich potencjalne znaczenie ochronne i działanie pośredniczące w wielu procesach ochronnych,  zdecydowano się je tu zaprezentować. Rozkłady 

odpowiedzi na kilka pytań o czas spędzany wspólnie z rodzicami wskazują, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z grupy wysokiego ryzyka w 

porównaniu do dwóch pozostałych grup, spędzają mniej czasu z rodzicami, rzadziej z nimi rozmawiają o szkole i o innych sprawach, rzadziej uprawiają 

wspólne hobby, wspólnie podejmują decyzje i rzadziej pomagają rodzicom w obowiązkach domowych, tabela 11. Wydaje się więc, że w okresie późnej 
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adolescencji nadal chroniący jest  udział młodych ludzi w życiu rodziny oraz zainteresowanie rodziców okazywane dorastającemu dziecku, choć ten 

mechanizm chroniący jest słabszy w porównaniu do wcześniejszych etapów rozwojowych dziecka.  

Rozkłady odpowiedzi na kilka pytań o sprawowanie przez rodziców kontroli i monitorowanie czasu spędzanego poza domem  wskazują, że uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych z grupy wysokiego ryzyka w porównaniu do dwóch pozostałych grup, są w mniejszym stopniu monitorowani przez rodziców. Przede 

wszystkim wskazują na to różnice w odsetkach odpowiedzi „zawsze” w przypadku pytania rodziców o cel wyjścia z domu oraz o miejsce pobytu, tabela 12.  

 

Tabela 11. Wspólne spędzanie czasu z rodzicami 

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

N % N % N % N % 

Spędzanie czasu z rodzicami nigdy 44 5,0 77 5,3 80 9,2 201 6,3 

kilka razy w roku 268 30,5 525 36,1 370 42,7 1163 36,4 

kilka razy w miesiącu 349 39,7 609 41,9 328 37,8 1286 40,2 

kilka razy w tygodniu 218 24,8 242 16,7 89 10,3 549 17,2 

Rozmowy z rodzicami o szkole nigdy 27 3,1 36 2,5 37 4,3 100 3,1 

kilka razy w roku 79 9,0 148 10,2 114 13,1 341 10,7 

kilka razy w miesiącu 224 25,5 415 28,6 278 32,1 917 28,7 

kilka razy w tygodniu 549 62,5 854 58,8 438 50,5 1841 57,5 

Rozmowy z rodzicami o innych 

sprawach 

nigdy 78 8,9 119 8,2 95 11,0 292 9,1 

kilka razy w roku 141 16,0 227 15,6 180 20,8 548 17,1 

kilka razy w miesiącu 284 32,3 500 34,4 290 33,4 1074 33,6 

kilka razy w tygodniu 376 42,8 607 41,8 302 34,8 1285 40,2 

Wspólne z rodzicami uprawianie 

hobby 

nigdy 254 28,9 465 32,0 360 41,5 1079 33,7 

kilka razy w roku 276 31,4 527 36,3 308 35,5 1111 34,7 

kilka razy w miesiącu 248 28,2 324 22,3 155 17,9 727 22,7 

kilka razy w tygodniu 101 11,5 137 9,4 44 5,1 282 8,8 

Uczestnictwo w podejmowaniu nigdy 110 12,5 166 11,4 132 15,2 408 12,8 
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przez rodziców decyzji kilka razy w roku 209 23,8 417 28,7 272 31,4 898 28,1 

kilka razy w miesiącu 361 41,1 549 37,8 298 34,4 1208 37,8 

kilka razy w tygodniu 199 22,6 321 22,1 165 19,0 685 21,4 

Pomaganie rodzicom w ważnych 

sprawach domowych 

nigdy 37 4,2 50 3,4 50 5,8 137 4,3 

kilka razy w roku 84 9,6 140 9,6 104 12,0 328 10,3 

kilka razy w miesiącu 290 33,0 470 32,3 304 35,1 1064 33,3 

kilka razy w tygodniu 468 53,2 793 54,6 409 47,2 1670 52,2 

 

 

Tabela 12. Kontrola rodzicielska 

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

N % N % N % N % 

Pytania rodziców o rówieśników nidgy 44 5,0 59 4,1 49 5,7 152 4,8 

rzadko 87 9,9 127 8,7 108 12,5 322 10,1 

czasmi 124 14,1 209 14,4 137 15,8 470 14,7 

przeważnie 281 32,0 483 33,2 270 31,1 1034 32,3 

zawsze 343 39,0 575 39,6 303 34,9 1221 38,2 

Pytania rodziców o wydatki nidgy 121 13,8 205 14,1 168 19,4 494 15,4 

rzadko 224 25,5 419 28,8 232 26,8 875 27,4 

czasmi 257 29,2 430 29,6 258 29,8 945 29,5 

przeważnie 197 22,4 303 20,9 155 17,9 655 20,5 

zawsze 80 9,1 96 6,6 54 6,2 230 7,2 

Pytania rodziców o plany nidgy 93 10,6 115 7,9 83 9,6 291 9,1 

rzadko 140 15,9 231 15,9 152 17,5 523 16,3 

czasmi 249 28,3 428 29,5 271 31,3 948 29,6 

przeważnie 252 28,7 453 31,2 245 28,3 950 29,7 

zawsze 145 16,5 226 15,6 116 13,4 487 15,2 
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Pytania rodziców o cel wyjścia z 

domu 

nidgy 27 3,1 37 2,5 28 3,2 92 2,9 

rzadko 57 6,5 85 5,8 70 8,1 212 6,6 

czasmi 96 10,9 178 12,3 150 17,3 424 13,3 

przeważnie 260 29,6 461 31,7 250 28,8 971 30,4 

zawsze 439 49,9 692 47,6 369 42,6 1500 46,9 

Pytania rodziców o miejsce pobytu nidgy 86 9,8 137 9,4 103 11,9 326 10,2 

rzadko 139 15,8 241 16,6 161 18,6 541 16,9 

czasmi 187 21,3 339 23,3 203 23,4 729 22,8 

przeważnie 267 30,4 413 28,4 220 25,4 900 28,1 

zawsze 200 22,8 323 22,2 180 20,8 703 22,0 

 

 

Czynniki chroniące związane z postawami nauczycieli  

 

Postawy nauczycieli, a przede wszystkim ich wsparcie i troska okazywana uczniom są dobrze udokumentowanymi czynnikami chroniącymi zachowań 

problemowych uczniów przez cały okres ich edukacji w szkole. W tych badaniach analizy korelacyjne nie potwierdziły występowania wyraźnych związków 

pomiędzy postawami nauczycieli a zachowaniami problemowymi uczniów szkół ponadgimnazjalnych (rho Spearmana < - 0,13) . Biorąc jednak pod uwagę 

potencjalne znaczenie ochronne tych czynników i działanie pośredniczące w wielu procesach ochronnych związanych z funkcjonowaniem szkoły,  

zdecydowano się je tu zaprezentować.  Rozkłady odpowiedzi na kilka pytań o aktywność wychowawcy klasy  wskazują, że uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych z grupy wysokiego ryzyka w porównaniu do dwóch pozostałych grup, są w nieco mniejszym stopniu zachęcani/ wspierani/ otaczani 

troską/ wysłuchiwani i dowartościowywani przez wychowawcę. Przede wszystkim wskazują na to różnice w odsetkach odpowiedzi „w bardzo dużym 

stopniu” w trzech podgrupach uczniów, tabela 13.  

Podobnie, rzecz się przedstawia, gdy analizujemy postawy i zachowania pozostałych nauczycieli, czyli nauczycieli  poszczególnych przedmiotów nauczania. 

Ich aktywność dydaktyczna, sprawiedliwość w taktowaniu uczniów dobrych i słabych, postawy wobec nauczania są w rożny sposób odbierane przez 

uczniów z grupy wysokiego ryzyka w porównaniu z uczniami z dwóch pozostałych grup. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z grupy ryzyka w nieco 
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gorszym świetle spostrzegają działalność nauczycieli. Przede wszystkim wskazują na to różnice w odsetkach odpowiedzi „jest tak w pełni” w trzech 

podgrupach uczniów, tabela 14. 

 

 

Tabela  13 Aktywność wychowawcy 

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

N % N % N % N % 

Zachęcanie i dodawanie otuchy 

uczniom 

W ogóle 134 15,2 253 17,4 201 23,2 588 18,4 

W bardzo małym stopniu 123 14,0 234 16,1 137 15,8 494 15,4 

Trochę 273 31,1 433 29,8 266 30,7 972 30,4 

W dużym stopniu 224 25,5 339 23,3 178 20,5 741 23,2 

W bardzo dużym stopniu 125 14,2 194 13,4 85 9,8 404 12,6 

Troska o dobro ucznia W ogóle 108 12,3 205 14,1 165 19,0 478 14,9 

W bardzo małym stopniu 122 13,9 221 15,2 144 16,6 487 15,2 

Trochę 276 31,4 453 31,2 261 30,1 990 30,9 

W dużym stopniu 243 27,6 362 24,9 202 23,3 807 25,2 

W bardzo dużym stopniu 130 14,8 212 14,6 95 11,0 437 13,7 

Służenie informacją i radą W ogóle 88 10,0 154 10,6 137 15,8 379 11,8 

W bardzo małym stopniu 101 11,5 209 14,4 118 13,6 428 13,4 

Trochę 227 25,8 380 26,2 231 26,6 838 26,2 

W dużym stopniu 291 33,1 431 29,7 254 29,3 976 30,5 

W bardzo dużym stopniu 172 19,6 279 19,2 127 14,6 578 18,1 

Wysłuchiwanie w sprawach 

ważnych 

W ogóle 112 12,7 211 14,5 176 20,3 499 15,6 

W bardzo małym stopniu 111 12,6 207 14,2 125 14,4 443 13,8 

Trochę 212 24,1 364 25,1 209 24,1 785 24,5 

W dużym stopniu 275 31,3 403 27,7 234 27,0 912 28,5 

W bardzo dużym stopniu 169 19,2 268 18,4 123 14,2 560 17,5 
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Dodawanie uczniom pewności 

siebie 

W ogóle 153 17,4 290 20,0 222 25,6 665 20,8 

W bardzo małym stopniu 145 16,5 240 16,5 157 18,1 542 16,9 

Trochę 236 26,8 395 27,2 215 24,8 846 26,4 

W dużym stopniu 216 24,6 331 22,8 171 19,7 718 22,4 

W bardzo dużym stopniu 129 14,7 197 13,6 102 11,8 428 13,4 

 

 
 

Tabela 14  Aktywność nauczycieli 

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

N % N % N % N % 

Poświęcanie uwagi dobrym 

uczniom 

zupełnie tak nie jest 68 7,7 96 6,6 52 6,0 216 6,8 

raczej nie 215 24,5 348 24,0 163 18,8 726 22,7 

trochę tak jest, a trochę nie 329 37,4 551 37,9 348 40,1 1228 38,4 

raczej tak 213 24,2 344 23,7 213 24,6 770 24,1 

jest tak w pełni 54 6,1 114 7,8 91 10,5 259 8,1 

Lepsze traktowanie uczniów o 

wyższych ocenach 

zupełnie tak nie jest 83 9,4 92 6,3 56 6,5 231 7,2 

raczej nie 256 29,1 444 30,6 210 24,2 910 28,4 

trochę tak jest, a trochę nie 275 31,3 410 28,2 277 31,9 962 30,1 

raczej tak 191 21,7 365 25,1 221 25,5 777 24,3 

jest tak w pełni 74 8,4 142 9,8 103 11,9 319 10,0 

Zwracanie uwagi przede 

wszystkim na oceny 

zupełnie tak nie jest 51 5,8 65 4,5 43 5,0 159 5,0 

raczej nie 209 23,8 332 22,8 185 21,3 726 22,7 

trochę tak jest, a trochę nie 333 37,9 557 38,3 338 39,0 1228 38,4 

raczej tak 215 24,5 396 27,3 221 25,5 832 26,0 

jest tak w pełni 71 8,1 103 7,1 80 9,2 254 7,9 

Dbałość o zrozumienie przez zupełnie tak nie jest 39 4,4 34 2,3 43 5,0 116 3,6 



46 

 

uczniów raczej nie 76 8,6 163 11,2 128 14,8 367 11,5 

trochę tak jest, a trochę nie 262 29,8 451 31,0 307 35,4 1020 31,9 

raczej tak 376 42,8 634 43,6 317 36,6 1327 41,5 

jest tak w pełni 126 14,3 171 11,8 72 8,3 369 11,5 

Przekonanie, że każdy może 

nauczyć się przedmiotu 

zupełnie tak nie jest 28 3,2 36 2,5 38 4,4 102 3,2 

raczej nie 77 8,8 132 9,1 100 11,5 309 9,7 

trochę tak jest, a trochę nie 226 25,7 429 29,5 283 32,6 938 29,3 

raczej tak 412 46,9 661 45,5 341 39,3 1414 44,2 

jest tak w pełni 136 15,5 195 13,4 105 12,1 436 13,6 

Wiara w możliwość uczenia się na 

błędach 

zupełnie tak nie jest 34 3,9 43 3,0 45 5,2 122 3,8 

raczej nie 82 9,3 159 10,9 111 12,8 352 11,0 

trochę tak jest, a trochę nie 248 28,2 473 32,6 302 34,8 1023 32,0 

raczej tak 401 45,6 610 42,0 325 37,5 1336 41,8 

jest tak w pełni 114 13,0 168 11,6 84 9,7 366 11,4 

 

 

Czynniki chroniące związane z postawą uczniów wobec szkoły i nauczycieli 

Postawy uczniów wobec szkoły, nauczycieli oraz ich aspiracje edukacyjne są istotnymi czynnikami, które różnicują częstość zachowań problemowych. 

Wyniki tych badań przedstawione w tabeli 15 są jeszcze jednym dowodem potwierdzającym wcześniejsze badania i obserwacje.  Rozkłady odpowiedzi na 

kilka pytań o postawy uczniów wobec szkoły, nauczycieli oraz o ich aspiracje edukacyjne  wskazują, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z grupy 

wysokiego ryzyka w porównaniu do dwóch pozostałych grup, w mniejszym stopniu lubią swoją klasę, swoją szkołę i nauczycieli. Mniejsza grupa  uczniów z 

grupy wysokiego ryzyka uważa, że nauka pomoże im osiągnąć cele życiowe / sukces zawodowy. Przede wszystkim wskazują na to różnice w odsetkach 

odpowiedzi „w pełni tak” w trzech podgrupach uczniów, tabela 15.  
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Tabela 15 Postawa wobec szkoły i obowiązków szkolnych, aspiracje edukacyjne 

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

N % N % N % N % 

Lubię moją klasę zupełnie nie 37 4,2 71 4,9 58 6,7 166 5,2 

raczej nie 52 5,9 92 6,3 75 8,7 219 6,8 

trochę tak, trochę nie 206 23,4 365 25,1 207 23,9 778 24,3 

raczej tak 329 37,4 570 39,2 321 37,0 1220 38,1 

w pełni tak 255 29,0 355 24,4 206 23,8 816 25,5 

Lubię moich nauczycieli zupełnie nie 35 4,0 44 3,0 48 5,5 127 4,0 

raczej nie 71 8,1 141 9,7 132 15,2 344 10,8 

trochę tak, trochę nie 272 30,9 500 34,4 303 34,9 1075 33,6 

raczej tak 346 39,4 564 38,8 293 33,8 1203 37,6 

w pełni tak 155 17,6 204 14,0 91 10,5 450 14,1 

Lubię moją szkołę zupełnie nie 36 4,1 86 5,9 89 10,3 211 6,6 

raczej nie 65 7,4 134 9,2 101 11,6 300 9,4 

trochę tak, trochę nie 212 24,1 398 27,4 219 25,3 829 25,9 

raczej tak 352 40,0 544 37,4 301 34,7 1197 37,4 

w pełni tak 214 24,3 291 20,0 157 18,1 662 20,7 

Obowiązki szkolne są dla mnie 

bardzo ważne 

zupełnie nie 50 5,7 82 5,6 85 9,8 217 6,8 

raczej nie 83 9,4 192 13,2 170 19,6 445 13,9 

trochę tak, trochę nie 270 30,7 492 33,9 356 41,1 1118 34,9 

raczej tak 335 38,1 503 34,6 206 23,8 1044 32,6 

w pełni tak 141 16,0 184 12,7 50 5,8 375 11,7 

Nauka w szkole jest mi potrzebna, 

żeby lepiej zrozumieć świat 

zupełnie nie 71 8,1 92 6,3 94 10,8 257 8,0 

raczej nie 83 9,4 206 14,2 176 20,3 465 14,5 

trochę tak, trochę nie 255 29,0 448 30,8 303 34,9 1006 31,4 

raczej tak 306 34,8 482 33,2 200 23,1 988 30,9 
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w pełni tak 164 18,7 225 15,5 94 10,8 483 15,1 

Nauka w szkole pomoże mi 

osiągnąć moje cele życiowe 

zupełnie nie 49 5,6 65 4,5 80 9,2 194 6,1 

raczej nie 73 8,3 133 9,2 106 12,2 312 9,8 

trochę tak, trochę nie 208 23,7 373 25,7 259 29,9 840 26,3 

raczej tak 292 33,2 522 35,9 268 30,9 1082 33,8 

w pełni tak 257 29,2 360 24,8 154 17,8 771 24,1 

Jeśli chcę osiągnąć sukces 

zawodowy to muszę się dobrze 

uczyć 

zupełnie nie 55 6,3 78 5,4 94 10,8 227 7,1 

raczej nie 65 7,4 127 8,7 83 9,6 275 8,6 

trochę tak, trochę nie 171 19,5 336 23,1 264 30,4 771 24,1 

raczej tak 289 32,9 482 33,2 235 27,1 1006 31,4 

w pełni tak 299 34,0 430 29,6 191 22,0 920 28,8 

Aspiracje - poziom wykształcenia nie sprecyzowany 95 10,8 101 7,0 94 10,8 290 9,1 

zawodowe 34 3,9 63 4,3 46 5,3 143 4,5 

średnie 190 21,6 345 23,7 230 26,5 765 23,9 

wyższe 560 63,7 944 65,0 497 57,3 2001 62,6 

 

 

 

Indywidualne czynniki chroniące  

 

Ogólne poczucie zadowolenia. Wyniki badań wskazują, że poczucie zadowolenia z różnych aspektów życia ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w zasadzie 

nie różni się w zależności od tego, do jakiej grupy ryzyka należy uczeń. Ogólne poczucie zadowolenia  jest wprawdzie wyższe w grupie niskiego ryzyka w 

porównaniu z grupą wysokiego ryzyka, ale te różnice są niewielkie i tylko dzięki sporej liczebności grupy okazały się znaczące statystycznie,  tabela 16.  

 

Poczucie zadowolenia z różnych aspektów życia. Szczegółowe analizy powodów zadowolenia / niezadowolenia wskazują, że uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych z grupy wysokiego ryzyka są rzadziej niż uczniowie z pozostałych dwóch grup zadowoleni ze swoich relacji z rodziną i nauczycielami, 
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oraz swojego stanu materialnego i bezpieczeństwa. Natomiast  zadowolenie z relacji ze znajomymi, ze sposobów spędzania wolnego czasu oraz z pozycji w 

grupie jest wyższe u uczniów z grupy wysokiego ryzyka w porównaniu do grupy uczniów niskiego ryzyka zachowań problemowych, tabela 17.   

 

 

Tabela 16 Ogólne poczucie zadowolenia  

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

Średnia 

Odchylenie 

standardowe Średnia 

Odchylenie 

standardowe Średnia 

Odchylenie 

standardowe Średnia 

Odchylenie 

standardowe 

Ogólne poczucie zadowolenia 3,09 0,60 3,04 0,56 3,01 0,55 3,04 0,57 

* p<0,05 (porównanie z grupą lub grupami niższego ryzyka)  

 

Tabela 17 Poczucie zadowolenia 

 

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

Relace N % N % N % N % 

bezpieczeństwo bardzo niezadowolony 3 0,3 9 0,6 8 0,9 20 0,6 

raczej niezadowolony 13 1,5 23 1,6 17 2,0 53 1,7 

trochę tak, trochę nie 61 6,9 112 7,7 106 12,2 279 8,7 

raczej zadowolony 367 41,8 669 46,0 404 46,6 1440 45,0 

bardzo zadowolony 435 49,5 640 44,0 332 38,3 1407 44,0 

stan materialny bardzo niezadowolony 9 1,0 17 1,2 10 1,2 36 1,1 

raczej niezadowolony 24 2,7 31 2,1 35 4,0 90 2,8 

trochę tak, trochę nie 93 10,6 191 13,1 144 16,6 428 13,4 

raczej zadowolony 407 46,3 705 48,5 392 45,2 1504 47,0 

bardzo zadowolony 346 39,4 509 35,0 286 33,0 1141 35,7 



50 

 

pozycja w grupie bardzo niezadowolony 9 1,0 16 1,1 7 0,8 32 1,0 

raczej niezadowolony 33 3,8 26 1,8 23 2,7 82 2,6 

trochę tak, trochę nie 136 15,5 226 15,6 123 14,2 485 15,2 

raczej zadowolony 448 51,0 763 52,5 414 47,8 1625 50,8 

bardzo zadowolony 253 28,8 422 29,0 300 34,6 975 30,5 

relacje ze znajomymi bardzo niezadowolony 11 1,3 12 0,8 7 0,8 30 0,9 

raczej niezadowolony 31 3,5 37 2,5 24 2,8 92 2,9 

trochę tak, trochę nie 113 12,9 167 11,5 80 9,2 360 11,3 

raczej zadowolony 345 39,2 601 41,4 303 34,9 1249 39,0 

bardzo zadowolony 379 43,1 636 43,8 453 52,2 1468 45,9 

relacje z rodziną bardzo niezadowolony 12 1,4 14 1,0 27 3,1 53 1,7 

raczej niezadowolony 17 1,9 55 3,8 41 4,7 113 3,5 

trochę tak, trochę nie 89 10,1 188 12,9 153 17,6 430 13,4 

raczej zadowolony 278 31,6 511 35,2 304 35,1 1093 34,2 

bardzo zadowolony 483 54,9 685 47,1 342 39,4 1510 47,2 

kontakty z nauczycielami bardzo niezadowolony 10 1,1 16 1,1 26 3,0 52 1,6 

raczej niezadowolony 27 3,1 68 4,7 52 6,0 147 4,6 

trochę tak, trochę nie 181 20,6 385 26,5 266 30,7 832 26,0 

raczej zadowolony 434 49,4 688 47,4 395 45,6 1517 47,4 

bardzo zadowolony 227 25,8 296 20,4 128 14,8 651 20,4 

uzdolnienia bardzo niezadowolony 16 1,8 23 1,6 11 1,3 50 1,6 

raczej niezadowolony 35 4,0 55 3,8 36 4,2 126 3,9 

trochę tak, trochę nie 168 19,1 296 20,4 183 21,1 647 20,2 

raczej zadowolony 387 44,0 695 47,8 401 46,3 1483 46,4 

bardzo zadowolony 273 31,1 384 26,4 236 27,2 893 27,9 

wygląd bardzo niezadowolony 32 3,6 64 4,4 33 3,8 129 4,0 

raczej niezadowolony 69 7,8 119 8,2 64 7,4 252 7,9 

trochę tak, trochę nie 201 22,9 381 26,2 192 22,1 774 24,2 
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raczej zadowolony 365 41,5 572 39,4 365 42,1 1302 40,7 

bardzo zadowolony 212 24,1 317 21,8 213 24,6 742 23,2 

zdrowie bardzo niezadowolony 15 1,7 29 2,0 22 2,5 66 2,1 

raczej niezadowolony 38 4,3 75 5,2 70 8,1 183 5,7 

trochę tak, trochę nie 138 15,7 267 18,4 149 17,2 554 17,3 

raczej zadowolony 357 40,6 598 41,2 348 40,1 1303 40,7 

bardzo zadowolony 331 37,7 484 33,3 278 32,1 1093 34,2 

charakter bardzo niezadowolony 18 2,0 33 2,3 15 1,7 66 2,1 

raczej niezadowolony 40 4,6 73 5,0 38 4,4 151 4,7 

trochę tak, trochę nie 168 19,1 293 20,2 169 19,5 630 19,7 

raczej zadowolony 362 41,2 592 40,7 352 40,6 1306 40,8 

bardzo zadowolony 291 33,1 462 31,8 293 33,8 1046 32,7 

spędzanie wolnego czasu bardzo niezadowolony 25 2,8 23 1,6 15 1,7 63 2,0 

raczej niezadowolony 45 5,1 70 4,8 31 3,6 146 4,6 

trochę tak, trochę nie 144 16,4 284 19,5 161 18,6 589 18,4 

raczej zadowolony 316 35,9 549 37,8 297 34,3 1162 36,3 

bardzo zadowolony 349 39,7 527 36,3 363 41,9 1239 38,7 

możliwości decydowania bardzo niezadowolony 11 1,3 20 1,4 13 1,5 44 1,4 

raczej niezadowolony 29 3,3 46 3,2 34 3,9 109 3,4 

trochę tak, trochę nie 129 14,7 205 14,1 135 15,6 469 14,7 

raczej zadowolony 366 41,6 628 43,2 323 37,3 1317 41,2 

bardzo zadowolony 344 39,1 554 38,1 362 41,8 1260 39,4 

możliwości rozwoju bardzo niezadowolony 14 1,6 24 1,7 14 1,6 52 1,6 

raczej niezadowolony 33 3,8 68 4,7 50 5,8 151 4,7 

trochę tak, trochę nie 140 15,9 231 15,9 158 18,2 529 16,5 

raczej zadowolony 337 38,3 587 40,4 333 38,4 1257 39,3 

bardzo zadowolony 355 40,4 543 37,4 312 36,0 1210 37,8 

wyobrażenia o przyszłości bardzo niezadowolony 33 3,8 39 2,7 32 3,7 104 3,3 
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raczej niezadowolony 41 4,7 82 5,6 54 6,2 177 5,5 

trochę tak, trochę nie 163 18,5 290 20,0 201 23,2 654 20,4 

raczej zadowolony 329 37,4 574 39,5 317 36,6 1220 38,1 

bardzo zadowolony 313 35,6 468 32,2 263 30,3 1044 32,6 

 

Samokontrola. Zgodnie z oczekiwaniem, wyniki badań potwierdzają, że poziom samokontroli mierzonej za pomocą skali, na którą składają się opanowanie, 

planowanie działań, rozwaga i koncentracja uwagi, jest najniższy w grupie uczniów wysokiego ryzyka, wyższy w grupie  przeciętnego ryzyka i najwyższy w 

grupie niskiego ryzyka zachowań problemowych. Przynależność do grupy ryzyka w istotny sposób różnicuje poziom samokontroli uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, tabela18.  

 

Tabela 18. Samokontrola (skala BIS)# 

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

Średnia 

Odchylenie 

standardowe Średnia 

Odchylenie 

standardowe Średnia 

Odchylenie 

standardowe Średnia 

Odchylenie 

standardowe 

Samokontrola 2,73* 0,62 2,65* 0,59 2,51* 0,60 2,64 0,61 

# Średnia z przedziału 1 - 4 pkt. (niskie - wysokie wyniki) 

*Poziom istotności p< 0,05 

 

 

Praktyki religijne  

Zgodnie z oczekiwaniem wyniki tych badań wskazują, że  udział w praktykach religijnych jest czynnikiem chroniącym młodzież przed podejmowaniem 

zachowań problemowych. Sugeruje to rozkład odpowiedzi na pytanie o częstość udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w praktykach religijnych. 

Uczniowie z grupy wysokiego ryzyka rzadziej uczestniczą w praktykach niż uczniowie z grupy przeciętnego i niskiego ryzyka. Świadczy o tym przede 

wszystkim frekwencja odpowiedzi „raz w tygodniu” oraz „nie praktykuje”. Te kategorie odpowiedzi chyba najbardziej różnicują wyróżnione grupy uczniów, 

tabela 19.  
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Tabela 19. Częstość praktyk religijnych 

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

N % N % N % N % 

Częstość praktyk religijnych nie praktykuje 150 17,1 310 21,3 254 29,3 714 22,3 

kilka razy w roku 174 19,8 354 24,4 272 31,4 800 25,0 

raz w miesiącu 126 14,3 222 15,3 130 15,0 478 14,9 

raz w tygodniu 413 47,0 550 37,9 206 23,8 1169 36,5 

codziennie 16 1,8 17 1,2 5 0,6 38 1,2 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne i czas wolny  

Wyniki tych badań sugerują, że może oprócz częstości odrabiania lekcji i nauki języków obcych trudno spośród bogatej gamy sposobów spędzania czasu 

wolnego znaleźć dane empiryczne, które wskazywałby na ich chroniące działanie wobec młodzieżowych zachowań problemowych. Rozkłady odpowiedzi na 

pytania o częstość takich cenionych sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież gimnazjalną jak zajęcia sportowe, artystyczne, harcerskie, kulturalne 

i inne nie dają wystarczających podstaw, żeby uznać je za czynniki chroniące, tabela 20. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych z grupy wysokiego ryzyka 

częściej niż młodzież z grupy niskiego i umiarkowanego  ryzyka spędza czas ze swoimi przyjaciółmi, kolegami / koleżankami. Wykorzystywanie tzw. 

alternatyw jako instrumentów profilaktyki wymaga czegoś więcej niż tylko sam udział w zajęciach pozalekcyjnych. Istotne jest ich znaczenie dla wyborów 

młodego człowieka, jakość  relacji międzyludzkich, jakie im towarzyszą oraz jakość opieki ze strony dorosłych opiekunów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

Tabela  20. Aktywność własna - czas zajęć w tygodniu  

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

N % N % N % N % 

Odrabianie lekcji brak 61 6,9 118 8,1 145 16,7 324 10,1 

mniej niż 1 godzina 195 22,2 292 20,1 250 28,8 737 23,0 

1-3 godziny 318 36,2 547 37,6 296 34,1 1161 36,3 

4-7 godzin 185 21,0 297 20,4 115 13,3 597 18,7 

więcej niż 8 godzin 120 13,7 199 13,7 61 7,0 380 11,9 

Nauka języków obcych brak 349 39,7 606 41,7 443 51,1 1398 43,7 

mniej niż 1 godzina 212 24,1 336 23,1 177 20,4 725 22,7 

1-3 godziny 233 26,5 382 26,3 178 20,5 793 24,8 

4-7 godzin 54 6,1 93 6,4 54 6,2 201 6,3 

więcej niż 8 godzin 31 3,5 36 2,5 15 1,7 82 2,6 

Zorganizowane zajęcia sportowe brak 488 55,5 812 55,9 461 53,2 1761 55,0 

mniej niż 1 godzina 124 14,1 152 10,5 82 9,5 358 11,2 

1-3 godziny 131 14,9 244 16,8 147 17,0 522 16,3 

4-7 godzin 66 7,5 133 9,2 87 10,0 286 8,9 

więcej niż 8 godzin 70 8,0 112 7,7 90 10,4 272 8,5 

Własna aktywność sportowa brak 126 14,3 169 11,6 108 12,5 403 12,6 

mniej niż 1 godzina 216 24,6 252 17,3 148 17,1 616 19,3 

1-3 godziny 294 33,4 559 38,5 296 34,1 1149 35,9 

4-7 godzin 138 15,7 295 20,3 179 20,6 612 19,1 

więcej niż 8 godzin 105 11,9 178 12,3 136 15,7 419 13,1 

Zorganizowane zajęcia 

artystyczne 

brak 700 79,6 1193 82,1 725 83,6 2618 81,8 

mniej niż 1 godzina 87 9,9 108 7,4 71 8,2 266 8,3 

1-3 godziny 53 6,0 95 6,5 46 5,3 194 6,1 

4-7 godzin 20 2,3 39 2,7 15 1,7 74 2,3 

więcej niż 8 godzin 19 2,2 18 1,2 10 1,2 47 1,5 
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Własna aktywność artystyczna brak 381 43,3 637 43,8 453 52,2 1471 46,0 

mniej niż 1 godzina 185 21,0 314 21,6 153 17,6 652 20,4 

1-3 godziny 170 19,3 264 18,2 136 15,7 570 17,8 

4-7 godzin 79 9,0 135 9,3 72 8,3 286 8,9 

więcej niż 8 godzin 64 7,3 103 7,1 53 6,1 220 6,9 

Zbiórki harcerskie brak 832 94,7 1374 94,6 817 94,2 3023 94,5 

mniej niż 1 godzina 13 1,5 21 1,4 16 1,8 50 1,6 

1-3 godziny 14 1,6 41 2,8 26 3,0 81 2,5 

4-7 godzin 8 0,9 10 0,7 7 0,8 25 0,8 

więcej niż 8 godzin 12 1,4 7 0,5 1 0,1 20 0,6 

Spotkania grup kościelnych brak 702 79,9 1241 85,4 765 88,2 2708 84,7 

mniej niż 1 godzina 75 8,5 102 7,0 57 6,6 234 7,3 

1-3 godziny 71 8,1 82 5,6 30 3,5 183 5,7 

4-7 godzin 19 2,2 17 1,2 11 1,3 47 1,5 

więcej niż 8 godzin 12 1,4 11 0,8 4 0,5 27 0,8 

Korzystanie z kultury poza domem brak 301 34,2 421 29,0 262 30,2 984 30,8 

mniej niż 1 godzina 280 31,9 447 30,8 252 29,1 979 30,6 

1-3 godziny 246 28,0 479 33,0 285 32,9 1010 31,6 

4-7 godzin 32 3,6 88 6,1 51 5,9 171 5,3 

więcej niż 8 godzin 20 2,3 18 1,2 17 2,0 55 1,7 

Czytanie książek, artykułów, 

wiadomości 

brak 119 13,5 187 12,9 161 18,6 467 14,6 

mniej niż 1 godzina 279 31,7 444 30,6 261 30,1 984 30,8 

1-3 godziny 304 34,6 488 33,6 255 29,4 1047 32,7 

4-7 godzin 108 12,3 217 14,9 113 13,0 438 13,7 

więcej niż 8 godzin 69 7,8 117 8,1 77 8,9 263 8,2 

Zorganizowane zajęcia 

informatyczne 

brak 710 80,8 1223 84,2 754 87,0 2687 84,0 

mniej niż 1 godzina 107 12,2 136 9,4 62 7,2 305 9,5 

1-3 godziny 37 4,2 64 4,4 32 3,7 133 4,2 
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4-7 godzin 12 1,4 16 1,1 14 1,6 42 1,3 

więcej niż 8 godzin 13 1,5 14 1,0 5 0,6 32 1,0 

Własna aktywność informatyczna brak 632 71,9 1086 74,7 675 77,9 2393 74,8 

mniej niż 1 godzina 111 12,6 192 13,2 110 12,7 413 12,9 

1-3 godziny 73 8,3 112 7,7 44 5,1 229 7,2 

4-7 godzin 35 4,0 35 2,4 19 2,2 89 2,8 

więcej niż 8 godzin 28 3,2 28 1,9 19 2,2 75 2,3 

Granie w gry, rozrywkowe 

korzystanie z Internetu 

brak 150 17,1 252 17,3 124 14,3 526 16,4 

mniej niż 1 godzina 173 19,7 249 17,1 165 19,0 587 18,3 

1-3 godziny 225 25,6 381 26,2 238 27,5 844 26,4 

4-7 godzin 159 18,1 255 17,5 153 17,6 567 17,7 

więcej niż 8 godzin 172 19,6 316 21,7 187 21,6 675 21,1 

Oglądanie filmów w TV, z 

Internetu, wideo 

brak 40 4,6 47 3,2 20 2,3 107 3,3 

mniej niż 1 godzina 139 15,8 194 13,4 109 12,6 442 13,8 

1-3 godziny 383 43,6 581 40,0 317 36,6 1281 40,0 

4-7 godzin 195 22,2 370 25,5 250 28,8 815 25,5 

więcej niż 8 godzin 122 13,9 261 18,0 171 19,7 554 17,3 

Spotkania z przyjaciółmi, 

koleżankami, kolegami 

brak 63 7,2 34 2,3 14 1,6 111 3,5 

mniej niż 1 godzina 137 15,6 114 7,8 43 5,0 294 9,2 

1-3 godziny 282 32,1 441 30,4 155 17,9 878 27,4 

4-7 godzin 251 28,6 484 33,3 256 29,5 991 31,0 

więcej niż 8 godzin 146 16,6 380 26,2 399 46,0 925 28,9 

Chodzenie po sklepach, centrach 

handlowych 

brak 152 17,3 190 13,1 110 12,7 452 14,1 

mniej niż 1 godzina 349 39,7 545 37,5 319 36,8 1213 37,9 

1-3 godziny 291 33,1 541 37,2 308 35,5 1140 35,6 

4-7 godzin 69 7,8 136 9,4 94 10,8 299 9,3 

więcej niż 8 godzin 18 2,0 41 2,8 36 4,2 95 3,0 

Inne zorganizowane zajęcia brak 615 70,0 1061 73,0 631 72,8 2307 72,1 
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tematyczne mniej niż 1 godzina 128 14,6 186 12,8 116 13,4 430 13,4 

1-3 godziny 89 10,1 130 8,9 70 8,1 289 9,0 

4-7 godzin 30 3,4 41 2,8 30 3,5 101 3,2 

więcej niż 8 godzin 17 1,9 35 2,4 20 2,3 72 2,3 

Inne własne regularne zajęcia brak 255 29,0 416 28,6 246 28,4 917 28,7 

mniej niż 1 godzina 188 21,4 284 19,5 179 20,6 651 20,4 

1-3 godziny 238 27,1 396 27,3 215 24,8 849 26,5 

4-7 godzin 109 12,4 179 12,3 111 12,8 399 12,5 

więcej niż 8 godzin 89 10,1 178 12,3 116 13,4 383 12,0 

 

 
 
 

Czynniki ryzyka  

 

 

Rodzinne czynniki ryzyka  

 

Rozkłady odpowiedzi na pytania o częstość występowania niekorzystnych wzorów zachowań u rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych takich jak: 

używanie / nadużywanie substancji psychoaktywnych, agresja werbalna, krytykowanie, kłótnie, agresja fizyczna wskazują, że wszystkie uwzględnione 

niekorzystne wzory zachowań rodziców częściej występują wśród  uczniów należących do grupy wysokiego ryzyka niż do dwóch pozostałych grup.  

Świadczy o tym przede wszystkim frekwencja odpowiedzi „nigdy” oraz „codziennie”, tabela 21. 

 

Tabela  21. Wzorce rodzinne zachowań ryzykownych 

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

N % N % N % N % 
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Wzorzec dysfunkcji rodzica - tytoń nigdy 350 39,8 400 27,5 159 18,3 909 28,4 

raz w życiu 29 3,3 47 3,2 26 3,0 102 3,2 

kilka razy w życiu 107 12,2 134 9,2 60 6,9 301 9,4 

kilka razy w roku 86 9,8 135 9,3 81 9,3 302 9,4 

kilka razy w miesiącu 63 7,2 174 12,0 92 10,6 329 10,3 

kilka razy w tygodniu 78 8,9 162 11,1 111 12,8 351 11,0 

codziennie 166 18,9 401 27,6 338 39,0 905 28,3 

Wzorzec dysfunkcji rodzica - 

alkohol 

nigdy 196 22,3 141 9,7 42 4,8 379 11,8 

raz w życiu 36 4,1 29 2,0 20 2,3 85 2,7 

kilka razy w życiu 121 13,8 130 8,9 79 9,1 330 10,3 

kilka razy w roku 271 30,8 434 29,9 216 24,9 921 28,8 

kilka razy w miesiącu 167 19,0 487 33,5 321 37,0 975 30,5 

kilka razy w tygodniu 72 8,2 164 11,3 141 16,3 377 11,8 

codziennie 16 1,8 68 4,7 48 5,5 132 4,1 

Wzorzec dysfunkcji rodzica - jest 

pijany 

nigdy 429 48,8 430 29,6 137 15,8 996 31,1 

raz w życiu 83 9,4 127 8,7 72 8,3 282 8,8 

kilka razy w życiu 156 17,7 339 23,3 200 23,1 695 21,7 

kilka razy w roku 139 15,8 372 25,6 282 32,5 793 24,8 

kilka razy w miesiącu 48 5,5 122 8,4 119 13,7 289 9,0 

kilka razy w tygodniu 17 1,9 43 3,0 43 5,0 103 3,2 

codziennie 7 0,8 20 1,4 14 1,6 41 1,3 

Wzorzec dysfunkcji rodzica - złość nigdy 238 27,1 166 11,4 54 6,2 458 14,3 

raz w życiu 55 6,3 54 3,7 32 3,7 141 4,4 

kilka razy w życiu 127 14,4 185 12,7 85 9,8 397 12,4 

kilka razy w roku 152 17,3 310 21,3 169 19,5 631 19,7 

kilka razy w miesiącu 144 16,4 368 25,3 245 28,3 757 23,7 

kilka razy w tygodniu 115 13,1 247 17,0 189 21,8 551 17,2 

codziennie 48 5,5 123 8,5 93 10,7 264 8,3 
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Wzorzec dysfunkcji rodzica - 

krytykowanie 

nigdy 382 43,5 354 24,4 156 18,0 892 27,9 

raz w życiu 62 7,1 105 7,2 51 5,9 218 6,8 

kilka razy w życiu 107 12,2 212 14,6 113 13,0 432 13,5 

kilka razy w roku 103 11,7 285 19,6 175 20,2 563 17,6 

kilka razy w miesiącu 113 12,9 263 18,1 187 21,6 563 17,6 

kilka razy w tygodniu 78 8,9 157 10,8 112 12,9 347 10,8 

codziennie 34 3,9 77 5,3 73 8,4 184 5,8 

Wzorzec dysfunkcji rodzica - 

kłótnie 

nigdy 227 25,8 193 13,3 67 7,7 487 15,2 

raz w życiu 58 6,6 59 4,1 39 4,5 156 4,9 

kilka razy w życiu 145 16,5 203 14,0 116 13,4 464 14,5 

kilka razy w roku 176 20,0 366 25,2 189 21,8 731 22,9 

kilka razy w miesiącu 137 15,6 351 24,2 230 26,5 718 22,4 

kilka razy w tygodniu 90 10,2 197 13,6 160 18,5 447 14,0 

codziennie 46 5,2 84 5,8 66 7,6 196 6,1 

Wzorzec dysfunkcji rodzica - 

agresja werbalna 

nigdy 480 54,6 557 38,3 248 28,6 1285 40,2 

raz w życiu 73 8,3 114 7,8 61 7,0 248 7,8 

kilka razy w życiu 87 9,9 231 15,9 139 16,0 457 14,3 

kilka razy w roku 88 10,0 225 15,5 154 17,8 467 14,6 

kilka razy w miesiącu 64 7,3 171 11,8 140 16,1 375 11,7 

kilka razy w tygodniu 55 6,3 105 7,2 82 9,5 242 7,6 

codziennie 32 3,6 50 3,4 43 5,0 125 3,9 

Wzorzec dysfunkcji rodzica - 

agresja fizyczna 

nigdy 733 83,4 1094 75,3 569 65,6 2396 74,9 

raz w życiu 45 5,1 113 7,8 101 11,6 259 8,1 

kilka razy w życiu 52 5,9 155 10,7 103 11,9 310 9,7 

kilka razy w roku 26 3,0 47 3,2 51 5,9 124 3,9 

kilka razy w miesiącu 4 0,5 22 1,5 17 2,0 43 1,3 

kilka razy w tygodniu 9 1,0 12 0,8 17 2,0 38 1,2 

codziennie 10 1,1 10 0,7 9 1,0 29 0,9 
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Czynniki ryzyka związane ze szkołą i wynikami w nauce szkolnej 

Rozkłady odpowiedzi na pytania o częstość występowania trudności szkolnych takich jak: słabe wyniki w nauce, niekorzystnie oceny z zachowania i 

różnego typu wagary wskazują, że  niższe średnie ocen szkolnych, gorsze oceny z zachowania oraz różne formy wagarowania częściej występują wśród  

uczniów szkół ponadgimnazajlnych należących do grupy wysokiego ryzyka niż w dwóch pozostałych grupach.  Świadczy o tym przede wszystkim 

frekwencja ocen „nieodpowiednie” i „poprawne” oraz w przypadku  wagarowania - odpowiedzi „nigdy”. Co ciekawe, w grupie wysokiego ryzyka 

Powtarzanie klasy jest również częstsze w grupie wysokiego ryzyka, tabela 22.  

 

Tabela  22. Sytuacja szkolna  

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

N % N % N % N % 

Średnia ocen szkolnych z 

ostatniego półrocza 

5 - 6 34 3,9 47 3,2 19 2,2 100 3,1 

4 - 5 325 37,0 519 35,7 197 22,7 1041 32,5 

3 - 4 382 43,5 654 45,0 410 47,3 1446 45,2 

2 - 3 131 14,9 217 14,9 221 25,5 569 17,8 

1 - 2 7 0,8 16 1,1 20 2,3 43 1,3 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Ocena z zachowania z ostatniego 

półrocza 

wzorowe 286 32,5 434 29,9 164 18,9 884 27,6 

bardzo dobre 356 40,5 599 41,2 306 35,3 1261 39,4 

dobre 177 20,1 278 19,1 197 22,7 652 20,4 

poprawne 43 4,9 104 7,2 127 14,6 274 8,6 

nieodpowiednie 11 1,3 23 1,6 41 4,7 75 2,3 

naganne 6 0,7 15 1,0 32 3,7 53 1,7 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Powtarzanie klasy bez powtarzania 851 96,8 1386 95,4 789 91,0 3026 94,6 
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powtarzanie wcześniejszej klasy 17 1,9 39 2,7 41 4,7 97 3,0 

powtarzanie obecnej klasy 11 1,3 28 1,9 37 4,3 76 2,4 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Wagary z całą klasą - cały dzień nigdy 683 77,7 997 68,6 492 56,7 2172 67,9 

raz lub kilka razy w życiu 166 18,9 363 25,0 271 31,3 800 25,0 

kilka razy w tym roku szkolnym 23 2,6 79 5,4 78 9,0 180 5,6 

kilka razy w ostatnim miesiącu 7 0,8 14 1,0 26 3,0 47 1,5 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Wagary z całą klasą - pojedyncze 

lekcje 

nigdy 553 62,9 724 49,8 381 43,9 1658 51,8 

raz lub kilka razy w życiu 257 29,2 497 34,2 295 34,0 1049 32,8 

kilka razy w tym roku szkolnym 58 6,6 201 13,8 162 18,7 421 13,2 

kilka razy w ostatnim miesiącu 11 1,3 31 2,1 29 3,3 71 2,2 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Wagary z kilkoma osobami - cały 

dzień 

nigdy 636 72,4 699 48,1 235 27,1 1570 49,1 

raz lub kilka razy w życiu 174 19,8 462 31,8 280 32,3 916 28,6 

kilka razy w tym roku szkolnym 52 5,9 247 17,0 268 30,9 567 17,7 

kilka razy w ostatnim miesiącu 17 1,9 45 3,1 84 9,7 146 4,6 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Wagary z kilkoma osobami - 

pojedyncze lekcje 

nigdy 475 54,0 400 27,5 106 12,2 981 30,7 

raz lub kilka razy w życiu 279 31,7 525 36,1 244 28,1 1048 32,8 

kilka razy w tym roku szkolnym 101 11,5 397 27,3 334 38,5 832 26,0 

kilka razy w ostatnim miesiącu 24 2,7 131 9,0 183 21,1 338 10,6 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Wagary samemu - cały dzień nigdy 562 63,9 634 43,6 203 23,4 1399 43,7 

raz lub kilka razy w życiu 164 18,7 357 24,6 204 23,5 725 22,7 

kilka razy w tym roku szkolnym 116 13,2 343 23,6 293 33,8 752 23,5 

kilka razy w ostatnim miesiącu 37 4,2 119 8,2 167 19,3 323 10,1 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 
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Wagary samemu - pojedyncze 

lekcje 

nigdy 492 56,0 466 32,1 130 15,0 1088 34,0 

raz lub kilka razy w życiu 210 23,9 410 28,2 182 21,0 802 25,1 

kilka razy w tym roku szkolnym 128 14,6 384 26,4 294 33,9 806 25,2 

kilka razy w ostatnim miesiącu 49 5,6 193 13,3 261 30,1 503 15,7 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

 

 
 

Czynniki ryzyka związane z rówieśnikami  

 

Niekorzystne wzory zachowań rówieśników. Podobnie jak w przypadku niekorzystnych wzorów zachowań rodziców, negatywne wzory zachowań 

rówieśników również zwiększają ryzyko nieprawidłowych zachowań badanych uczniów. Rozkłady odpowiedzi na pytania o częstość ekspozycji na 

negatywne wzory zachowań u rówieśników takich jak: używanie / nadużywanie substancji psychoaktywnych, agresja werbalna, agresja fizyczna, wskazują, 

że wszystkie uwzględnione niekorzystne wzory zachowań rówieśników  częściej występują wśród  uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących do grupy 

wysokiego ryzyka niż w dwóch pozostałych grupach.  Świadczy o tym przede wszystkim frekwencja odpowiedzi skrajnych „nigdy” oraz „codziennie”, 

tabela 23. 

 

Postawy wobec zachowań ryzykownych rówieśników. Zgodnie z oczekiwaniami wyniki badań potwierdzają, że aprobujące postawy uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych wobec ryzykownych zachowań rówieśników są czynnikami ryzyka.  Rozkłady odpowiedzi na pytania o postawę wobec  kliku 

wyróżnionych zachowań ryzykownych  rówieśników takich jak: używanie / nadużywanie substancji psychoaktywnych, agresja werbalna, agresja fizyczna, 

współżycie seksualne wskazują, że postawy przyzwalające  częściej występują wśród  uczniów należących do grupy wysokiego ryzyka niż do dwóch 

pozostałych grup.  Świadczą o tym przede wszystkim frekwencje odpowiedzi „postawa negatywna”, tabela 24. 
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Tabela  23. Wzory rówieśniczych zachowań ryzykownych 

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka 

N % N % N % 

Kontakt z rówieśnikami palącymi 

tytoń 

nigdy 157 17,9 80 5,5 26 3,0 

raz w życiu 41 4,7 32 2,2 8 0,9 

kilka razy w życiu 141 16,0 104 7,2 16 1,8 

kilka razy w roku 92 10,5 93 6,4 20 2,3 

kilka razy w miesiącu 147 16,7 246 16,9 59 6,8 

kilka razy w tygodniu 131 14,9 353 24,3 138 15,9 

codziennie 170 19,3 545 37,5 600 69,2 

Kontakt z rówieśnikami pijącymi 

alkohol 

nigdy 204 23,2 87 6,0 23 2,7 

raz w życiu 60 6,8 34 2,3 11 1,3 

kilka razy w życiu 161 18,3 104 7,2 24 2,8 

kilka razy w roku 152 17,3 217 14,9 37 4,3 

kilka razy w miesiącu 197 22,4 606 41,7 294 33,9 

kilka razy w tygodniu 72 8,2 320 22,0 339 39,1 

codziennie 33 3,8 85 5,8 139 16,0 

Kontakt z rówieśnikami upijającymi 

się 

nigdy 337 38,3 210 14,5 44 5,1 

raz w życiu 79 9,0 75 5,2 15 1,7 

kilka razy w życiu 172 19,6 191 13,1 43 5,0 

kilka razy w roku 138 15,7 430 29,6 129 14,9 

kilka razy w miesiącu 105 11,9 409 28,1 412 47,5 

kilka razy w tygodniu 28 3,2 101 7,0 176 20,3 

codziennie 20 2,3 37 2,5 48 5,5 

Kontakt z rówieśnikami 

przejawiającymi agresję werbalną 

nigdy 196 22,3 160 11,0 50 5,8 

raz w życiu 25 2,8 23 1,6 8 0,9 

kilka razy w życiu 55 6,3 52 3,6 28 3,2 
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kilka razy w roku 62 7,1 59 4,1 37 4,3 

kilka razy w miesiącu 87 9,9 133 9,2 44 5,1 

kilka razy w tygodniu 150 17,1 239 16,4 93 10,7 

codziennie 304 34,6 787 54,2 607 70,0 

Kontakt z rówieśnikami 

przejawiającymi agresję fizyczną 

nigdy 464 52,8 565 38,9 205 23,6 

raz w życiu 77 8,8 147 10,1 79 9,1 

kilka razy w życiu 142 16,2 296 20,4 189 21,8 

kilka razy w roku 93 10,6 229 15,8 157 18,1 

kilka razy w miesiącu 48 5,5 102 7,0 123 14,2 

kilka razy w tygodniu 26 3,0 61 4,2 56 6,5 

codziennie 29 3,3 53 3,6 58 6,7 

 

 

Tabela  24. Postawy wobec zachowań ryzykownych rówieśników  

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

N % N % N % N % 

Postawa wobec palenia tytoniu negatywna 137 15,6 68 4,7 11 1,3 216 6,8 

dezaprobująca 253 28,8 253 17,4 36 4,2 542 16,9 

obojętna 345 39,2 565 38,9 181 20,9 1091 34,1 

przyzwalająca 57 6,5 231 15,9 109 12,6 397 12,4 

pozytywna 87 9,9 336 23,1 530 61,1 953 29,8 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Postawa wobec picia alkoholu negatywna 113 12,9 41 2,8 10 1,2 164 5,1 

dezaprobująca 213 24,2 104 7,2 14 1,6 331 10,3 

obojętna 359 40,8 558 38,4 173 20,0 1090 34,1 

przyzwalająca 110 12,5 378 26,0 179 20,6 667 20,9 

pozytywna 84 9,6 372 25,6 491 56,6 947 29,6 
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Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Postawa wobec upijania się negatywna 227 25,8 155 10,7 30 3,5 412 12,9 

dezaprobująca 307 34,9 441 30,4 120 13,8 868 27,1 

obojętna 261 29,7 463 31,9 215 24,8 939 29,4 

przyzwalająca 38 4,3 258 17,8 277 31,9 573 17,9 

pozytywna 46 5,2 136 9,4 225 26,0 407 12,7 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Postawa wobec zażywania leków 

w celu odurzania się 

negatywna 402 45,7 706 48,6 344 39,7 1452 45,4 

dezaprobująca 246 28,0 389 26,8 248 28,6 883 27,6 

obojętna 201 22,9 273 18,8 181 20,9 655 20,5 

przyzwalająca 9 1,0 34 2,3 47 5,4 90 2,8 

pozytywna 21 2,4 51 3,5 47 5,4 119 3,7 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Postawa wobec zażywania 

'dopalaczy' 

negatywna 433 49,3 776 53,4 421 48,6 1630 51,0 

dezaprobująca 230 26,2 351 24,2 216 24,9 797 24,9 

obojętna 185 21,0 256 17,6 162 18,7 603 18,8 

przyzwalająca 9 1,0 21 1,4 29 3,3 59 1,8 

pozytywna 22 2,5 49 3,4 39 4,5 110 3,4 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Postawa wobec zażywania 

marihuany 

negatywna 381 43,3 552 38,0 128 14,8 1061 33,2 

dezaprobująca 221 25,1 340 23,4 113 13,0 674 21,1 

obojętna 224 25,5 387 26,6 272 31,4 883 27,6 

przyzwalająca 26 3,0 97 6,7 148 17,1 271 8,5 

pozytywna 27 3,1 77 5,3 206 23,8 310 9,7 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Postawa wobec zażywania innych 

narkotyków 

negatywna 436 49,6 750 51,6 350 40,4 1536 48,0 

dezaprobująca 221 25,1 360 24,8 202 23,3 783 24,5 

obojętna 188 21,4 268 18,4 208 24,0 664 20,8 



66 

 

przyzwalająca 11 1,3 29 2,0 51 5,9 91 2,8 

pozytywna 23 2,6 46 3,2 56 6,5 125 3,9 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Postawa wobec współżycia 

seksualnego 

negatywna 177 20,1 114 7,8 32 3,7 323 10,1 

dezaprobująca 174 19,8 152 10,5 44 5,1 370 11,6 

obojętna 368 41,9 643 44,3 249 28,7 1260 39,4 

przyzwalająca 45 5,1 160 11,0 98 11,3 303 9,5 

pozytywna 115 13,1 384 26,4 444 51,2 943 29,5 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Postawa wobec agresji werbalnej negatywna 164 18,7 162 11,1 50 5,8 376 11,8 

dezaprobująca 239 27,2 314 21,6 127 14,6 680 21,3 

obojętna 304 34,6 503 34,6 255 29,4 1062 33,2 

przyzwalająca 104 11,8 265 18,2 194 22,4 563 17,6 

pozytywna 68 7,7 209 14,4 241 27,8 518 16,2 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

Postawa wobec agresji fizycznej negatywna 386 43,9 624 42,9 296 34,1 1306 40,8 

dezaprobująca 270 30,7 467 32,1 260 30,0 997 31,2 

obojętna 164 18,7 227 15,6 165 19,0 556 17,4 

przyzwalająca 33 3,8 79 5,4 86 9,9 198 6,2 

pozytywna 26 3,0 56 3,9 60 6,9 142 4,4 

Razem 879 100,0 1453 100,0 867 100,0 3199 100,0 

 

Indywidualne czynniki ryzyka  

 

Impulsywność. Zgodnie z oczekiwaniem, wyniki badań potwierdzają, że impulsywność mierzona za pomocą skali, na którą składają się trudności w 

koncentracji uwagi, mówienie bez namysłu, działanie pod wpływem chwili, jest najwyższy  w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych wysokiego ryzyka, 

niższy w grupie  przeciętnego ryzyka i najniższy w grupie niskiego ryzyka zachowań problemowych. Przynależność do grupy ryzyka w istotny sposób 
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różnicuje poziom impulsywności, tabela25.  

 

Reakcja na stres. Wyniki badań potwierdzają, że niekorzystne wzory reagowania na stres takie jak: ucieczka w samotność, picie alkoholu, palenie tytoniu, 

objadanie się, niszczenie przedmiotów, używanie leków lub narkotyków, obrażanie się  częściej występują w grupie uczniów wysokiego ryzyka niż w 

grupach przeciętnego i niskiego ryzyka.   Przynależność do grupy ryzyka w istotny sposób różnicuje sposób reagowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

na stres, tabela 26 i 27. 

 

Poczucie przyzwolenia na zachowania ryzykowne. Wyniki badań potwierdzają, że subiektywnie odbierane poczucie przyzwolenia na zachowania 

ryzykowne jest zdecydowanie częściej obserwowane u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z grupy wysokiego ryzyka niż w dwóch pozostałych grupach. 

Dotyczy to praktycznie wszystkich wymienionych zachowań ryzykownych (używania substancji psychoaktywnych, współżycia seksualnego oraz  różnych 

form agresji, tabela 28. 

 

Tabela  25. Impulsywność (skala BIS)* 

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

Średnia 

Odchylenie 

standardowe Średnia 

Odchylenie 

standardowe Średnia 

Odchylenie 

standardowe Średnia 

Odchylenie 

standardowe 

Impulsywność 2,00* 0,60 2,11* 0,57 2,30* 0,63 2,13 0,61 

*p<0,05 

 

 

Tabela  26. Reakcje na stres * 

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

Średnia 

Odchylenie 

standardowe Średnia 

Odchylenie 

standardowe Średnia 

Odchylenie 

standardowe Średnia 

Odchylenie 

standardowe 
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samotność 1,09 0,70 1,17 0,70 1,11 0,70 1,13 0,70 

rozmowa ze znajomymi 1,06 0,69 1,17 0,68 1,28 0,65 1,17 0,68 

papieros 0,05 0,27 0,25 0,55 1,13 0,82 0,44 0,72 

kino lub teatr 0,34 0,55 0,36 0,56 0,31 0,55 0,34 0,55 

rozmowa z rodziną 0,86 0,71 0,79 0,67 0,68 0,64 0,78 0,68 

alkohol 0,05 0,24 0,33 0,54 0,98 0,70 0,43 0,64 

objadanie się 0,48 0,64 0,62 0,70 0,78 0,76 0,63 0,71 

płacz 0,67 0,71 0,82 0,76 0,81 0,79 0,78 0,76 

niszczenie przedmiotów 0,14 0,40 0,32 0,56 0,51 0,69 0,32 0,58 

sport lub spacery 0,93 0,78 1,01 0,74 0,98 0,75 0,98 0,76 

leki lub narkotyki 0,03 0,16 0,14 0,42 0,34 0,63 0,16 0,46 

czytanie książek 0,59 0,72 0,56 0,70 0,42 0,64 0,53 0,69 

muzyka, telewizja 1,42 0,67 1,55 0,60 1,46 0,65 1,49 0,64 

stosowanie głodówek 0,12 0,40 0,24 0,54 0,30 0,60 0,23 0,53 

pomoc psychologa 0,13 0,38 0,16 0,44 0,16 0,44 0,15 0,42 

odreagowanie na rodzinie 0,56 0,62 0,79 0,66 0,92 0,68 0,76 0,67 

zapominanie o problemie 0,98 0,68 1,04 0,68 1,05 0,70 1,03 0,69 

obrażanie się 0,36 0,57 0,52 0,66 0,60 0,71 0,50 0,65 

modlitwa 0,64 0,73 0,56 0,69 0,43 0,64 0,55 0,69 

zabawa komputerem 0,97 0,75 0,94 0,76 0,95 0,75 0,95 0,75 

lenistwo 0,66 0,68 0,82 0,69 0,91 0,70 0,80 0,70 

fiksacja na problemie 0,72 0,70 0,90 0,72 0,98 0,71 0,87 0,72 

malowanie, muzykowanie 0,36 0,63 0,34 0,63 0,31 0,60 0,34 0,62 

inne 1,00 0,66 1,04 0,65 1,08 0,67 1,04 0,66 

 
 
 
Tabela 27. Porównania średnich w kolumnacha   
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Porównania średnich w kolumnacha 

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka 

Gr. przeciętnego  

ryzyka 

Gr. wysokiego 

ryzyka 

(A) (B) (C) 

samotność  A  

rozmowa ze znajomymi  A A B 

papieros  A A B 

kino lub teatr    

rozmowa z rodziną C C  

alkohol  A A B 

objadanie się  A A B 

płacz  A A 

niszczenie przedmiotów  A A B 

sport lub spacery  A  

leki lub narkotyki  A A B 

czytanie książek C C  

muzyka, telewizja  A C  

stosowanie głodówek  A A B 

pomoc psychologa    

odreagowanie na rodzinie  A A B 

zapominanie o problemie    

obrażanie się  A A B 

modlitwa B C C  

zabawa komputerem    

lenistwo  A A B 

fiksacja na problemie  A A B 

malowanie, muzykowanie    

inne   A 
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Wyniki są oparte na testach dwustronnych, przy założeniu równości wariancji. Dla każdej istotnej pary, 
klucz mniejszej kategorii pojawia się w kategorii o większej średniej. 
 Poziom istotności dla wielkich liter (A, B, C): 0,05a 

a. Testy są skorygowane dla wszystkich porównań parami w obrębie każdej wewnętrznej podtabeli 

wykorzystującej poprawkę Bonferroniego. 

 

Tabela 28. Poczucie przyzwolenia na zachowania ryzykowne 

 

Uczniowie klas I-IV 

Gr. niskiego ryzyka Gr. przeciętnego  ryzyka Gr. wysokiego ryzyka Razem 

N % N % N % N % 

Poczucie przyzwolenia na palenie 

tytoniu 

zdecydowanie nie 522 59,4 479 33,0 100 11,5 1101 34,4 

raczej nie 137 15,6 283 19,5 119 13,7 539 16,8 

trudno powiedzieć 88 10,0 235 16,2 141 16,3 464 14,5 

raczej tak 34 3,9 183 12,6 137 15,8 354 11,1 

zdecydowanie tak 98 11,1 273 18,8 370 42,7 741 23,2 

Poczucie przyzwolenia na picie 

alkoholu 

zdecydowanie nie 435 49,5 234 16,1 64 7,4 733 22,9 

raczej nie 163 18,5 289 19,9 121 14,0 573 17,9 

trudno powiedzieć 109 12,4 277 19,1 137 15,8 523 16,3 

raczej tak 61 6,9 301 20,7 178 20,5 540 16,9 

zdecydowanie tak 111 12,6 352 24,2 367 42,3 830 25,9 

Poczucie przyzwolenia na upijanie 

się 

zdecydowanie nie 572 65,1 571 39,3 144 16,6 1287 40,2 

raczej nie 144 16,4 383 26,4 200 23,1 727 22,7 

trudno powiedzieć 80 9,1 230 15,8 184 21,2 494 15,4 

raczej tak 16 1,8 107 7,4 105 12,1 228 7,1 

zdecydowanie tak 67 7,6 162 11,1 234 27,0 463 14,5 

Poczucie przyzwolenia na 

zażywanie leków w celu odurzania 

się 

zdecydowanie nie 684 77,8 1109 76,3 553 63,8 2346 73,3 

raczej nie 78 8,9 146 10,0 132 15,2 356 11,1 

trudno powiedzieć 57 6,5 74 5,1 84 9,7 215 6,7 

raczej tak 9 1,0 26 1,8 26 3,0 61 1,9 
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zdecydowanie tak 51 5,8 98 6,7 72 8,3 221 6,9 

Poczucie przyzwolenia na 

zażywanie 'dopalaczy' 

zdecydowanie nie 701 79,7 1143 78,7 623 71,9 2467 77,1 

raczej nie 67 7,6 134 9,2 91 10,5 292 9,1 

trudno powiedzieć 51 5,8 67 4,6 75 8,7 193 6,0 

raczej tak 10 1,1 21 1,4 14 1,6 45 1,4 

zdecydowanie tak 50 5,7 88 6,1 64 7,4 202 6,3 

Poczucie przyzwolenia na palenie 

marihuany 

zdecydowanie nie 679 77,2 997 68,6 355 40,9 2031 63,5 

raczej nie 74 8,4 194 13,4 142 16,4 410 12,8 

trudno powiedzieć 59 6,7 120 8,3 155 17,9 334 10,4 

raczej tak 14 1,6 37 2,5 73 8,4 124 3,9 

zdecydowanie tak 53 6,0 105 7,2 142 16,4 300 9,4 

Poczucie przyzwolenia na 

zażywanie innych narkotyków 

zdecydowanie nie 699 79,5 1132 77,9 581 67,0 2412 75,4 

raczej nie 68 7,7 140 9,6 107 12,3 315 9,8 

trudno powiedzieć 53 6,0 66 4,5 84 9,7 203 6,3 

raczej tak 9 1,0 20 1,4 24 2,8 53 1,7 

zdecydowanie tak 50 5,7 95 6,5 71 8,2 216 6,8 

Poczucie przyzwolenia na 

współzycie seksualne 

zdecydowanie nie 414 47,1 303 20,9 76 8,8 793 24,8 

raczej nie 114 13,0 186 12,8 54 6,2 354 11,1 

trudno powiedzieć 145 16,5 309 21,3 129 14,9 583 18,2 

raczej tak 80 9,1 236 16,2 165 19,0 481 15,0 

zdecydowanie tak 126 14,3 419 28,8 443 51,1 988 30,9 

Poczucie przyzwolenia na agresję 

werbalną 

zdecydowanie nie 354 40,3 308 21,2 87 10,0 749 23,4 

raczej nie 194 22,1 287 19,8 138 15,9 619 19,3 

trudno powiedzieć 152 17,3 349 24,0 212 24,5 713 22,3 

raczej tak 74 8,4 231 15,9 167 19,3 472 14,8 

zdecydowanie tak 105 11,9 278 19,1 263 30,3 646 20,2 

Poczucie przyzwolenia na agresję 

fizyczną 

zdecydowanie nie 605 68,8 873 60,1 399 46,0 1877 58,7 

raczej nie 132 15,0 276 19,0 178 20,5 586 18,3 
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trudno powiedzieć 79 9,0 156 10,7 154 17,8 389 12,2 

raczej tak 8 0,9 48 3,3 50 5,8 106 3,3 

zdecydowanie tak 55 6,3 100 6,9 86 9,9 241 7,5 

 

 

 

Podsumowanie 

 

Używanie substancji psychoaktywnych  

 

Tytoń. Około połowa  uczniów  szkół ponadgimnazjalnych (ok. 48%) nie ma doświadczeń z paleniem papierosów. Pozostałe 52% badanych uczniów ma za 

sobą palenie tytoniu przynajmniej raz w życiu. Wyniki sugerują, że ponad 26% uczniów szkół ponadgimnazjalnych pali papierosy  przynajmniej kilka razy 

w miesiącu, w tym znajduje się już spora grupa uczniów którzy palą codziennie (ok. 13%). Wyniki wskazują na duże zróżnicowanie częstości palenia 

papierosów ze względu na typ szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie liceów ogólnokształcących palą papierosy rzadziej niż uczniowie szkół zawodowych 

(techników i ZSZ). I tak na przykład, wśród licealistów ok. 9% pali papierosy codziennie, podczas gdy wśród uczniów szkół zawodowych ten odsetek 

wynosi już 17,6%. Ogólnie, są to wyniki, które sugerują, że właśnie na tym etapie edukacji rozpoczyna się wchodzenie w nałóg palenia tytoniu, który jest 

kontynuowany w latach dorosłego życia i rzutuje na jego jakość.  

Alkohol. Przeważająca większość uczniów szkół ponadgimnazjalnych  ma już za sobą doświadczenia z piciem alkoholu. Stosunkowo największa grupa 

uczniów (ok. 76%) przynajmniej raz w życiu piła piwo. Około 64% badanych przynajmniej raz w życiu piło wino, a około 67% - wódkę lub inne mocne 

alkohole. Dane wskazują, że grupa młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, która pije często piwo (kilka razy w miesiącu lub częściej),  przekracza 36%. 

Poza tym około 20% procent młodzieży ponadgimnazjalnej często pije wino lub mocne alkohole. Suma tych uczniów, którzy piją alkohol często (kilka razy 

w miesiącu lub częściej), odpowiada mniej więcej liczbie młodych ludzi, którzy przynajmniej raz w życiu upili się alkoholem (ok. 40%), przy czym należy 

zwrócić uwagę, że odsetki upijających się są o ok. 10 punktów procentowych wyższe wśród uczniów szkół zawodowych niż wśród uczniów liceów 

ogólnokształcących.  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy piją alkohol, robią to najczęściej w czasie spotkań z rówieśnikami lub innych imprez 
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towarzyskich. Coraz częściej  piją alkohol w domu za wiedzą rodziców lub  w domu przy rodzicach w czasie uroczystości rodzinnych (ok. 10%),  przy czym 

uczniowie szkół zawodowych częściej niż licealiści piją alkohol w domu przy rodzicach lub za wiedzą rodziców. Ci, którzy piją napoje alkoholowe, 

zdobywają alkohol z różnych źródeł, przede wszystkim kupują w sklepie (ok. 33%) oraz są częstowani przez kolegów i koleżanki (ok. 17%).  

 

Leki, marihuana, inne narkotyki i dopalacze  

Pozytywnym wynikiem jest niewielkie rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku 

leków używanych w celu odurzania się, dopalaczy oraz narkotyków innych niż marihuana, odsetki uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznających się do 

choćby jednorazowego użycia wahają się pomiędzy 3-5%. W przypadku marihuany, czyli narkotyku najczęściej używanego przez młodzież szkolną, ok. 

19% uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznaje, że użyła tej substancji przynajmniej raz w życiu. I tylko w przypadku tej substancji możemy powiedzieć, 

że ok. 4-5% uczniów należy do częstych użytkowników marihuany (przynajmniej kilka razy w miesiącu). Ci, którzy używają substancji psychoaktywnych, 

zdobywają je  z różnych źródeł, ale przede wszystkim są częstowani przez kolegów i koleżanki (ok. 6% w przypadku marihuany) lub  kupują od kogoś spoza 

szkoły  (ok. 4,5% w przypadku marihuany.  

 

Czynniki chroniące  

Wyniki analiz w trzech wyróżnionych grupach uczniów wskazują, że w grupie prawdopodobnych czynników chroniących zachowań problemowych 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, znalazły się następujące czynniki: 

- pozytywna postawa wobec szkoły i wysokie aspiracje szkolne 

- samokontrola  

- ogólne poczucie zadowolenia 

- zadowolenie z warunków w rodzinie i środowisku 

- uczestniczenie w praktykach religijnych  

Najsilniejszym czynnikiem chroniącym zachowań problemowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych okazała się samokontrola, na którą składają się 

opanowanie, planowanie działań, rozwaga i koncentracja uwagi,.  

 



74 

 

Czynniki ryzyka 

Wyniki analiz w trzech wyróżnionych grupach uczniów wskazują, że w grupie prawdopodobnych czynników ryzyka zachowań problemowych uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych, znalazły się następujące czynniki:  

- wiedza na temat działania alkoholu i narkotyków 

-  impulsywność  

- niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem (koncentracja na emocjach, izolacja, stosowanie substancji psychoaktywnych) 

- ekspozycja na rodzinne wzory zachowań ryzykownych  

- ekspozycja na rówieśnicze wzory zachowań ryzykownych  

- postawy sprzyjające zachowaniom ryzykownym rówieśników 

- trudności edukacyjne  

- subiektywnie odczuwane przyzwolenie na zachowania ryzykowne 

Najsilniejszymi czynnikami ryzyka zachowań problemowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych okazały się niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze 

stresem.  
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