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Wprowadzenie teoretyczne: 

Okres adolescencji jest istotnym czasem dla kształtowania się człowieka. Jednym z najważniejszych

środowisk dla nastolatka, które w znaczący sposób wpływa na jego rozwój jest rodzina. Środowisko

rodzinne może umożliwić prawidłowy rozwój nastolatka m.in. poprzez naukę autonomii, przy

jednoczesnym wykazywaniu przez nastolatków większej potrzeby akceptacji i przynależności do

grupy rówieśniczej, budowanie zaufania, wzajemne wsparcie, czy prawidłową komunikację. Jeżeli

jednak rodzina nie funkcjonuje prawidłowo może być ograniczeniem lub przeszkodą dla

prawidłowego rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego adolescenta. Pozytywne

funkcjonowanie nastolatka w środowisku rodzinny może stanowić czynnik ochronny w kontekście

podejmowania zachowań ryzykownych charakterystycznych dla tego okresu rozwojowego, m.in.

upijania się. Natomiast dysfunkcyjna rodzina, w której można zaobserwować brak zaufania,

sztywność w relacjach, brak autonomii oraz występowanie zachowań ryzykownych i agresywnych

może stanowić czynnik ryzyka występowania takich zachowań.

Cel badania:

Celem badania było określenie związku pomiędzy

czynnikami rodzinnymi oraz zachowaniami

agresywnymi w rodzinie a częstością upijania się wśród

adolescentów.

Grupa badana: 

Grupę badaną stanowiło 825 adolescentów w wieku

13-16 lat (K = 47,5%) uczęszczających do gimnazjów

na terenie Szczecina. Badania zostały przeprowadzone

grupowo w czasie trwania lekcji.

Metody:

1) SOR (Skala Oceny Rodziny) – polska adaptacja kwestionariusza FACES-IV autorstwa

A. Margasińskiego. Kwestionariusz składa się z 62 pozycji, tworzących 8 skal:

zrównoważonej spójności, zrównoważonej elastyczności, niezwiązania, splątania, sztywności,

chaotyczności, komunikacji oraz zadowolenia z życia rodzinnego.

2) Ankieta własna – zawierająca 2 części:

- pytania dotyczące zachowań dysfunkcyjnych występujących w rodzinie osób badanych, takich

jak: stosowanie różnych form przemocy (psychicznej, fizycznej, przeniesionej oraz werbalnej)

oraz używanie środków psychoaktywnych (papierosów i alkoholu) przez członków rodziny.

- pytania dotyczące zachowań ryzykowanych wśród nastolatków: upijanie się i częstość

używania substancji.

Wyniki:

Przeprowadzona analiza wykazała istotne różnice pod względem wszystkich wymiarów rodzinnych poza sztywnością. Osoby,

które często się upijają uzyskują istotnie niższy poziom dla zrównoważonej spójności systemu rodzinnego

w porównaniu do osób, które nigdy się nie upiły (p = 0,021). Osoby, które nigdy się nie upiły przejawiają istotnie wyższy

poziom zrównoważonej elastyczności w porównaniu do osób, które upiły się raz (p = 0,048). Badani, którzy nigdy się nie upili

przejawiają istotnie niższy poziom niezwiązania systemu rodzinnego niż osoby, które upiły się raz (p = 0,005) oraz które upijają

się często (p = 0,002). Osoby, które często się upijają, przejawiają istotnie wyższy poziom splątania niż osoby, które upiły się raz

(p = 0,010) i nigdy się nie upiły (p = 0,015). Analogiczne różnice występują dla chaotyczności. Badani, którzy często się upijają

przejawiają istotnie wyższy poziom chaotyczności systemu rodzinnego w porównaniu do osób, które upiły się raz (p = 0,034)

bądź nigdy się nie upiły (p = 0,005). Osoby, które nigdy się nie upiły przejawiają istotnie wyższy poziom zadowolenia z systemu

rodzinnego niż osoby, które upiły się raz (p = 0,002). Po uwzględnieniu korekty poziomu istotności różnice między grupami pod

względem komunikacji okazały się nieistotne. (Tabela 1.) Przeprowadzona analiza wykazała istotne różnice między

grupami pod względem palenia papierosów w rodzinie, agresji fizycznej, werbalnej, przemieszczonej i psychicznej.

Wśród osób, które nigdy się nie upiły istotnie rzadziej występuje palenie papierosów, agresja fizyczna oraz werbalna

w porównaniu do osób, które upiły się raz bądź robią to często. Osoby, które upiły się raz częściej doświadczają w domu agresji

psychicznej w porównaniu do pozostałych dwóch grup (Tabela 2.).

Nigdy (n = 491)
Raz się upiłem

(n = 102)

Kilka razy, często 

(n = 22)

M Me SD M Me SD M Me SD H p η2

Niezrównoważona spójność 26,72 27,00 5,08 25,60 26,00 5,40 23,68 23,00 5,41 10,31 0,006 0,02

Niezrównoważona elastyczność 23,09 23,00 4,80 21,97 22,00 4,65 21,09 22,50 4,93 7,87 0,020 0,01

Niezwiązanie 15,51 15,00 4,84 16,99 17,00 4,54 18,73 19,00 3,37 20,20 <0,001 0,03

Splątanie 16,30 16,00 4,33 15,90 16,00 4,29 18,86 19,00 3,67 8,79 0,012 0,01

Sztywność 19,20 19,00 4,46 19,12 19,00 4,40 20,18 20,00 4,32 1,31 0,520 0,00

Chaotyczność 17,89 18,00 4,47 18,25 19,00 4,58 21,55 20,50 5,33 10,40 0,006 0,02

Komunikacja 37,90 38,00 8,41 35,97 36,00 8,18 34,09 30,00 9,65 8,74 0,013 0,01

Zadowolenie z życia rodzinnego 38,05 39,00 8,38 35,39 35,00 7,40 34,59 35,00 7,61 15,47 <0,001 0,03

Tabela 1

Porównanie czynników rodzinnych wśród osób w zależności od częstości upijania się

Nigdy (n = 491)
Raz się upiłem

(n = 102)

Kilka razy, często

(n = 22)

n % n % n % χ2 p V

Palenie papierosów w rodzinie 314a 64,0 76b 74,5 18b 81,8 6,66 0,036 0,10

Picie alkoholu 54a 11,0 18a 17,6 5a 22,7 0,050 0,10

Agresja fizyczna 29a 5,9 13b 12,9 5b 22,7 0,002 0,15

Agresja werbalna 77a 15,7 33b 32,4 8b 36,4 <0,001 0,18

Agresja przemieszczona 38a 7,7 18b 17,6 6b 27,3 0,001 0,16

Agresja psychiczna 20a 4,1 14b 13,7 2ab 9,1 0,001 0,16

Agresja pośrednia 39a 7,9 11a 10,8 2a 9,1 0,559 0,04

Tabela 2

Porównanie częstości występowania zachowań ryzykownych oraz agresji w rodzinie w zależności od częstości upicia się

Wnioski

1) Zrównoważona spójność i zrównoważona elastyczność to czynniki związane z mniejszym upijaniem się, dlatego można

przyjąć, że są to czynniki chroniące przed podejmowaniem tego ryzykownego zachowania.

2) Wyższe wyniki w zakresie komunikacji i satysfakcji z życia rodzinnego wiążą się z tym, że nastolatkowie nigdy się nie upili

lub upili się raz, co stanowi kolejny czynnik chroniący.

3) Młodzież, której rodziny wykazują wysoki poziom niezaangażowania, uwikłania i chaosu upija się istotnie częściej niż ich

rówieśnicy, których rodziny wykazują niższe wyniki w tych skalach.

4) Nastolatkowie z rodzin, w których pali się papierosy upijają się znacznie częściej niż ich rówieśnicy żyjący w rodzinach, w

których jej członkowie nie palą papierosów. Można zatem stwierdzić, że palenie papierosów wśród członków rodziny jest

czynnikiem ryzyka dla rozwoju zachowań ryzykowanych, w tym upijania się.

5) Wszystkie badane typy agresji, z wyjątkiem agresji pośredniej, są czynnikiem ryzyka wystąpienia zachowań ryzykownych,

w tym upijania się. Młodzież, której rodziny wykazują agresję fizyczną, werbalną, przemieszczoną i psychiczną piją istotnie

częściej.

6) Czynniki rodzinne są zarówno czynnikiem ochronnym, jak i czynnikiem ryzyka upijania się wśród nastolatków.


