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Wprowadzenie teoretyczne:

Kontekst rodzinny, jak i zachowania każdego z rodziców, mogą

stanowić istotny element rozwojowy w zakresie kształtowania

się cech psychicznych, zachowań i sposobu funkcjonowania

nastolatków. Czynniki te mogą mieć charakter ochronny bądź

mogą stanowić czynnik ryzyka wystąpienia dysfunkcji w

rozwoju adolescenta, takich jak zachowania problemowe,

zaburzenia afektywne, czy pojawienie się ryzykownych

zachowań związanych z zażywaniem substancji

psychoaktywnych.

Cel badania:

Celem badania było określenie związków między oceną rodziny

dokonaną przez adolescentów i występowaniem w rodzinie

agresji a wczesną i późniejszą inicjacją alkoholową, nikotynową

i narkotykową wśród młodzieży.

Grupa badana:

Grupę badaną stanowiło 825 adolescentów w wieku 13-16 lat

(K = 47,5%) uczęszczających do gimnazjów na terenie

Szczecina. Badanie miało charakter anonimowy i zostało

przeprowadzone w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.

Metody:

1) SOR (Skala Oceny Rodzina) – 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,

pośredniej oraz werbalnej) oraz używanie środków

psychoaktywnych (papierosów i alkoholu) przez członków

rodziny.

- pytania dotyczące występowania zachowań ryzykowanych

wśród nastolatków: wieku inicjacji alkoholowej, wieku

inicjacji nikotynowej oraz wieku inicjacji narkotykowej osób

badanych

Tabela 1

Porównanie młodzieży z wczesną i późną inicjacją alkoholową pod względem czynników rodzinnych

wczesna inicjacja alkoholowa 

(n = 134)

późna inicjacja alkoholowa 

(n = 192)

M Me SD M Me SD Z p r

zrównoważona spójność 25,18 26,00 5,98 25,88 26,00 5,48 -0,94 0,349 0,05

zrównoważona elastyczność 21,40 22,00 5,01 22,39 23,00 4,70 -1,43 0,153 0,11

niezwiązanie 17,40 18,00 4,88 16,73 16,00 4,62 -1,76 0,078 0,17

splątanie 16,78 16,50 4,63 16,55 17,00 4,28 -0,49 0,628 0,01

sztywność 19,33 19,00 4,55 19,33 20,00 4,48 -0,03 0,977 0,00

chaotyczność 18,55 19,00 4,83 18,64 19,00 4,72 -0,05 0,957 0,00

komunikacja 34,20 33,00 9,19 36,01 36,00 8,15 -1,49 0,136 0,12

zadowolenie 34,12 34,00 8,70 35,95 36,00 7,70 -1,45 0,147 0,12

Wyniki:

Przeprowadzona analiza wykazała brak istotnych różnic pod względem czynników rodzinnych badanych testem SOR w zależności od wieku inicjacji alkoholowej (Tabela 1).

W zakresie występowania w rodzinie zachowań ryzykownych i agresji analiza wykazała różnice jedynie w zakresie częstości występowania agresji werbalnej w rodzinie. Agresja werbalna

występuje istotnie częściej wśród młodzieży, u których wiek inicjacji alkoholowej jest poniżej 13 r.ż. niż wśród osób z późną inicjacją (Tabela 2).

W celu zweryfikowania zależności pomiędzy czynnikami rodzinnymi a inicjacją nikotynową dokonano analizy, która wykazała istotne różnice między grupami w zakresie komunikacji oraz

zadowolenia z systemu rodzinnego. Badani, którzy swoją inicjację nikotynową rozpoczęli powyżej 13 r.ż. przejawiają istotnie wyższy poziom komunikacji i zadowolenia z systemu rodzinnego

niż osoby z wczesną inicjacją alkoholową (Tabela 3). Podobnie jak w przypadku inicjacji alkoholowej analizy związane z inicjacją nikotynową wykazała istotne różnice między grupami pod

względem agresji werbalnej. Wśród badanych, u których inicjacja nikotynowa rozpoczęła się przed 13 r.ż. agresja werbalna w rodzinie występuje istotnie częściej niż u osób, które palenie

papierosów rozpoczęły po 13 r.ż. (Tabela 4).

Analizy związane z istotnością związku pomiędzy inicjacją narkotykową a czynnikami rodzinnymi branymi pod uwagę w kwestionariuszy SOR oraz występowaniem w rodzinie zachowań

ryzykownych i zachowań agresywnych nie wykazały istotnych zależności.

Tabela 2

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

wieku inicjacji alkoholowej

wczesna inicjacja 

alkoholowa

późna inicjacja 

alkoholowa

n % n % Χ2 p ϕ

palenie papierosów w 

rodzinie 
103 76,9 138 71,9 1,02 0,313 0,06

picie alkoholu 22 16,4 30 15,6 0,04 0,847 0,01

agresja fizyczna 15 11,3 21 10,9 0,01 0,923 0,01

agresja werbalna 46 34,3 42 21,9 6,21 0,013 0,14

agresja przemieszczona 19 14,2 24 12,5 0,19 0,659 0,02

agresja psychiczna 12 9,0 18 9,4 0,02 0,897 0,01

agresja pośrednia 19 14,2 20 10,4 1,06 0,303 0,06

Tabela 3

Porównanie młodzieży z wczesną i późną inicjacją nikotynową pod względem czynników rodzinnych

wczesna inicjacja 

nikotynowa (n = 76)

późna inicjacja 

nikotynowa (n = 119)

M Me SD M Me SD Z p r

zrównoważona spójność 24,05 23,50 5,42 25,07 26,00 5,38 -1,52 0,129 0,17

zrównoważona elastyczność 21,16 21,50 4,83 21,91 23,00 4,59 -1,18 0,237 0,10

niezwiązanie 18,36 18,50 4,54 17,32 17,00 4,53 -1,71 0,088 0,21

splątanie 15,82 16,00 4,63 16,55 17,00 4,31 -0,99 0,321 0,07

sztywność 18,08 19,00 4,83 19,39 19,00 4,29 -1,32 0,188 0,12

chaotyczność 18,88 19,00 3,55 18,75 20,00 5,14 -0,04 0,967 0,00

komunikacja 32,22 31,00 7,24 35,89 37,00 7,74 -3,37 0,001 0,82

zadowolenie 32,64 32,50 6,83 35,68 35,00 7,00 -3,01 0,003 0,65

Tabela 4

Porównanie częstości występowania zachowań ryzykownych oraz agresji w rodzinie w zależności 

od wieku inicjacji nikotynowej

wczesna inicjacja 

nikotynowa

późna inicjacja 

nikotynowa

n % n % Χ2 p ϕ

palenie papierosów w rodzinie 64 84,2 91 76,5 1,70 0,192 0,09

picie alkoholu 12 15,8 23 19,3 0,39 0,530 0,05

agresja fizyczna 7 9,3 17 14,3 1,04 0,308 0,07

agresja werbalna 28 36,8 28 23,5 4,02 0,045 0,14

agresja przemieszczona 14 18,4 17 14,3 0,59 0,441 0,06

agresja psychiczna 4 5,3 11 9,2 1,04 0,309 0,07

agresja pośrednia 9 11,8 13 10,9 0,04 0,843 0,01

Wnioski: 

1) Agresja werbalna, jako forma przemocy stosowana w kierunku adolescentów, wiąże się z wczesną inicjacją alkoholową i nikotynową. Można więc uznać, że stosowanie agresji werbalnej 

stanowi czynnik ryzyka występowania zachowań ryzykownych wśród nastolatków. 

2) Czynniki ochronne związane z późną inicjacją nikotynową stanowi wysoki poziom satysfakcji z życia oraz komunikacji wśród członków rodziny nastolatków. 


