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I. Opis metod badawczych i zastosowanych statystyk 

 

Do przeprowadzenia badań empirycznych na próbie 1500 młodzieży w wieku 15-19 lat w województwie mazowieckim użyto 

autorskiego kwestionariusza. Kwestionariusz ten służy badaniu młodzieży w zakresie aspektów, ważnych ze względu na 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, które związane są z występującymi u młodzieży potrzebami, zasobami oraz 

preferowanymi strategiami zaradczymi w sytuacjach trudnych, składa się z 4 części: 

Część A – metryczka, 

Część B –Kwestionariusz Zaspokojenia Potrzeb D. Lestera, 

Część C –Ocena Zachowania Zasobów S. Hobfolla, 

Część D –Kwestionariusz Zachowań Konstruktywnych I. Niewiadomskiej i J. Chwaszcz. 

Część E – Skala Strategicznego Podejścia do Radzenia Sobie 

Część F –Kwestionariusz Zachowań Ryzykownych I. Niewiadomskiej i J. Chwaszcz 

 

CZĘŚĆ A, metryczka, składa się z 7 pytań odnoszących się do informacji socjodemograficznych (wiek, płeć, miejsce 

zamieszkania) oraz pytań dotyczących średniej ocen, a także pytań odnośnie rodziny pochodzenia (skład, status materialny). 

Odpowiedzi na pytania udzielane są przy pomocy zaznaczenia odpowiedniego pola. Jej zastosowanie służyło temu, aby 

wskazać na zmienne socjodemograficzne, które charakteryzują młodzież w różnym stopniu zagrożoną wykluczeniem 

społecznym z powodu ryzykownych zachowań seksualnych, zachowań agresywnych i/lub uzależnienia od multimediów. 
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CZĘŚĆ B, dotycząca potrzeb, składa się z 50 pytań, oparta jest na teorii Maslowa, który ujmuje potrzeby w sposób 

hierarchiczny w pięć grup: 

 potrzeby fizjologiczne (pragnienie, głód, posiłek), 

 potrzeby bezpieczeństwa( pewność, stałość, potrzeba porządku, wolność od strachu i lęku), 

 potrzeby społeczne (przyjaźń, miłość), 

 potrzeby uznania/szacunku, wartościowania, statusu (potrzeba osiągnięć, prestiżu, uznania dla samego siebie oraz 

szacunku i uznania ze strony innych),  

 potrzeby samorealizacji (potrzeba rozwoju, realizacji własnego potencjału, dążenia do możliwie pełnego wykorzystania 

swoich uzdolnień). 

Pytania znajdujące się w tej części mierzą poziom zaspokojenia potrzeb psychicznych. Respondent odpowiada na pytania 

udzielając odpowiedzi na skali składającej się z trzech możliwych wariantów: P – prawda, ? - nie wiem, F – fałsz. 

 

CZĘŚĆ C, składa się z 44 pytań odnoszących się do zysku oraz utraty zasobów (22 dla zysku zasobów oraz 22 dla utraty 

zasobów). Pytania oparte są na koncepcji zachowania zasobów S. Hobfolla. Na podstawie doświadczeń badawczych 

kwestionariusz ten został zmodyfikowany, pytania zostały dostosowane do grupy odbiorców (młodzieży) i usunięta została 

część pytań dotycząca znaczenia zasobów, ponieważ nie były one zrozumiałe dla respondentów, dodatkowo były 

demotywujące do rzetelnego wypełnienia kwestionariusza. Osoba badana udziela odpowiedzi na skali od 0 do 4 (0 – nic, 1 - 

mało, 2 - średnio, 3 – dużo, 4 – bardzo dużo), badane jest nasilenie zysku oraz utraty danego zasobu. 



 

 
 

5

 

CZĘŚĆ D, Kwestionariusz Zachowań Konstruktywnych I. Niewiadomskiej, J. Chwaszcz. Do analizy zachowań 

konstruktywnych w populacji młodzieży zagrożonej w różnym stopniu wykluczeniem społecznym z powodu przejawiania 

ryzykownych zachowań seksualnych, zachowań agresywnych i/lub uzależnienia od multimediów skonstruowano narzędzie 

eksperymentalne bazujące na pocenie 5 sędziów kompetentnych. Metoda zawiera 16 itemów dotyczących różnych aspektów 

rozwoju nastolatków – m.in. zachowań związanych z samorozwojem, działań prospołecznych, rozwoju religijnego. 

Część E, dotyczy preferowanych strategii radzenia sobie. Skala Strategicznego Podejścia do Radzenia Sobie (SACS) 

S. Hobfolla. Metoda służy do badania strategii zaradczych podejmowanych w sytuacjach trudnych. Do kwestionariusza zostały 

wybrane stwierdzenia odzwierciedlające zarówno indywidualne, jak i kolektywistyczne strategie zaradcze, przy czym jako 

kryterium doboru służyło podejście jednostki do problemu i sposób wykorzystania zasobów osobistych, społecznych, stanu i 

materialnych. SACS zawiera 52 twierdzenia przedstawiające potencjalne reakcje w sytuacjach stresujących. Do każdego zdania 

należy ustosunkować się na pięciostopniowej skali   (1-zdecydowanie tak nie robiłem, 5-zdecydowanie tak robiłem). W 

metodzie wyodrębniono dziewięć podskal określonych mianem strategii zaradczych. Są nimi: 1) działania asertywne, 

2) unikanie, 3) poszukiwanie wsparcia społecznego, 4) działania ostrożne, 5) współpraca społeczna, 6) działania instynktowne, 

7) działania agresywne, 8) działania antyspołeczne, 9) działanie „nie wprost”. składa się z 67 pytań. Ta część opiera się na 

koncepcji strategii radzenia sobie S. Hobfolla. W części tej znajdują się również pytania oparte o koncepcję Gasia, 

wykorzystaną w kwestionariuszu I.P.S.A. Osoba badana w części dotyczącej prezentowanych zachowań (opartej o 

kwestionariusz I.P.S.A.), udziela odpowiedzi na skali od 0 do 4 (0 – całkowicie bez znaczenia, 1 – ma małe znaczenie, 2 – ma 

średnie znaczenie, 3 – ma duże znaczenie, 4 – ma bardzo duże znaczenie), natomiast w części dotyczącej radzenia sobie w  
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sytuacjach trudnych (opartej o koncepcję Hobfolla), udziela odpowiedzi na skali od 1 do 5 (1 – wcale tak nie robiłem/am, 2 – 

bardzo rzadko tak robiłem/am, 3 – czasami tak robiłem/am, 4 – często tak robiłem/am, 5 – bardzo często tak robiłem). 

 

Część F, Kwestionariusz Zachowań Dewiacyjnych I. Niewiadomskiej, J. Chwaszcz. Do badania ryzykownych zachowań 

seksualnych, zachowań agresywnych i uzależnienia od multimediów skonstruowano narzędzie eksperymentalne bazujące na 

ocenie 5 sędziów kompetentnych. Metoda zawiera 49 itemów dotyczących: 

 fenomenu ryzykownych zachowań seksualnych (9 pytań) 

 fenomenu zachowań agresywnych (14 pytań), w tym zachowania świadczące o: 

o agresji instrumentalnej 

o agresji wrogiej 

o agresji reaktywnej 

 fenomenu uzależniania i/lub nadużywania multimediów (26 pytań), w tym zachowania świadczące o: 

o Zjawisku tolerancji  

o Doświadczaniu szkód  

o Doświadczaniu zespołu abstynencyjnego 

o Nieodpartej potrzebie używania  

o Zaniedbywaniu alternatywnych źródeł przyjemności 

o Utracie kontroli  

o Zaniedbywaniu obowiązków 
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o Zaburzeniach w kontaktach interpersonalnych 

o Konflikcie z prawem. 

Z 1500 osób przebadanych do obróbki statystycznej zakwalifikowano 967 (odrzucono 533 kwestionariusze ze względu na 

nierzetelne wypełnienie lub zbyt duże braki danych, co spowodowałoby fałszowanie wyników). 

 

Wszystkie obliczenia wykonano w pakiecie statystycznym SPSS 14.0 PL. W trakcie analiz zastosowano następujące statystyki 

opisowe i testy statystyczne: 

Statystyki opisowe: 

 Częstość 

 Procent 

 Wartość minimalna i maksymalna 

 Średnia 

 Odchylenie standardowe 
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metody statystyczne: 

 Współczynniki korelacji (r-Pearsona i rho Spearmana), które pozwalają na oszacowanie związku pomiędzy mierzonymi 

zmiennymi (por. Ferguson i Takane, 2009). Współczynniki korelacji przyjmować mogą wartości od – 1 (maksymalny 

związek ujemny) do +1 (maksymalny związek dodatni) 

 Test istotności różnic dla grup niezależnych (t-studenta i test U Manna-Whitneya), który pozwala na oszacowanie 

różnicy w zakresie poziomu średniej lub różnicy w rozkładzie wyników w dwóch grupach (por. Ferguson i Takane, 

2009) 

 

Literatura: 

Ferguson, G. Takane, Y (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN 
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II.  Charakterystyka badanych osób – część ogólna 

 
  
Tab. 1. Charakterystyka młodzieży pod względem płci. 
 

  Częstość Procent 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne kobiety 506 52,3 53,3 53,3 

mężczyźni 444 45,9 46,7 100,0 

Ogółem 950 98,2 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 17 1,8     

Ogółem 967 100,0     

 
 

Wśród badanej młodzieży 53,3% stanowiły kobiety a 46,7% mężczyźni. 
  
 
Tab. 2. Charakterystyka młodzieży pod względem wieku. 
 

  N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Wiek 924 12 34 17,24 1,283 

N Ważnych (wyłączanie 
obserwacjami) 924         

 
 

Średni wiek wśród badanych wynosił 17 lat. 
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Tab. 3. Charakterystyka młodzieży pod względem średniej ocen na konie roku szkolnego. 
 

  N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Średnia ocen 751 1,00 6,00 3,6962 ,89275 

N Ważnych (wyłączanie 
obserwacjami) 751         

 

Średnia ocen wśród badanej  młodzieży wyniosła 3,69. 
 
 
  
Tab. 4. Charakterystyka młodzieży pod względem miejsca zamieszkania 
 

  Częstość Procent 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne wieś 470 48,6 50,3 50,3 

miasto do 30 tys. 186 19,2 19,9 70,2 

miasto 31-100 tys. 166 17,2 17,8 88,0 

miasto pow 100 tys. 112 11,6 12,0 100,0 

Ogółem 934 96,6 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 33 3,4     

Ogółem 967 100,0     

 
Badana młodzież zamieszkiwała w 50% wieś i w 50% miasto o zróżnicowanej wielkości. 
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Tab. 5. Charakterystyka młodzieży pod względem struktury rodziny 
 

  Częstość Procent 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne pełna 749 77,5 80,3 80,3 

pobyt w domu dziecka 19 2,0 2,0 82,3 

rodzina zastępcza 49 5,1 5,3 87,6 

rozwód rodziców 47 4,9 5,0 92,6 

śmierć matki 39 4,0 4,2 96,8 

śmierć ojca 22 2,3 2,4 99,1 

rodzina samotnej matki 8 ,8 ,9 100,0 

Ogółem 933 96,5 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 34 3,5     

Ogółem 967 100,0     

 

Większość młodzieży posiada pełną rodzinę (80%).  W Domach dziecka i rodzinach zastępczych pozostaje 7% badanych.  

 
Tab. 6. Charakterystyka młodzieży pod względem sytuacji materialnej 
 

  Częstość Procent 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne bardzo zła 25 2,6 2,7 2,7 

zła 43 4,4 4,6 7,2 

raczej zła 45 4,7 4,8 12,0 

raczej dobra 243 25,1 25,8 37,8 

dobra 435 45,0 46,2 84,1 

bardzo dobra 150 15,5 15,9 100,0 

Ogółem 941 97,3 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 26 2,7     

Ogółem 967 100,0     
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85,6% młodzieży określa sytuację materialną rodziny jako dobrą, bardzo dobrą i raczej dobrą. Niezadowalającą sytuację 

materialną ma 14,4% badanych. 

Tab. 7. Dane metryczkowe (miejsce zamieszkania i sytuacja materialna) a poziom zachowań patologicznych (korelacja rang Spearmana)  

 

Miejsce zamieszkania Sytuacja materialna 

rho p rho p 

Przejawy agresji instrumentalnej -0,019 0,577 0,008 0,812 

Przejawy agresji wrogiej -0,007 0,846 0,03 0,371 

Przejawy agresji reaktywnej 0,01 0,757 -0,005 0,884 

Nasilenie zachowań agresywnych WO  0,002 0,96 0,007 0,845 

 

Zjawisko tolerancji -0,022 0,511 0,042 0,207 

Doświadczanie szkód 0,023 0,502 -0,009 0,795 

Doświadczanie zespołu abstynencyjnego -0,034 0,309 0,03 0,375 

Nieodparta potrzeba 0,001 0,993 0,011 0,753 

Zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności -0,015 0,661 0,005 0,891 

Utrata kontroli -0,004 0,902 0,009 0,78 

Uzależnienie od multimediów SUMA 0,001 0,977 0,026 0,435 

 

Zaniedbywanie obowiązków 0,024 0,479 -0,024 0,48 

Konflikty interpersonalne -0,008 0,802 0,024 0,469 

Konflikt z prawem 0,046 0,177 ,076(*) 0,023 

Nadużywanie multimediów SUMA 0,032 0,35 0,013 0,695 

  

Ryzykowane zachowania seksualne SUMA ,090(**) 0,008 0,037 0,273 
**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 
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Tab. 8. Średnia ocen a zachowania patologiczne (korelacja r-Pearsona) 

 

Średnia ocen 

r p 

Przejawy agresji instrumentalnej -,102(**) 0,007 

Przejawy agresji wrogiej -,097(**) 0,01 

Przejawy agresji reaktywnej -,081(*) 0,03 

Nasilenie zachowań agresywnych WO  -,101(**) 0,007 

 

Zjawisko tolerancji -0,071 0,059 

Doświadczanie szkód -,080(*) 0,033 

Doświadczanie zespołu abstynencyjnego -0,021 0,572 

Nieodparta potrzeba -,100(**) 0,008 

Zaniedbywanie alternatywnych źródeł 
przyjemności 

-0,064 0,09 

Utrata kontroli -,097(**) 0,009 

Uzależnienie od multimediów SUMA -,085(*) 0,024 

 

Zaniedbywanie obowiązków -,076(*) 0,044 

Konflikty interpersonalne -0,072 0,054 

Konflikt z prawem -,097(**) 0,009 

Nadużywanie multimediów SUMA -,093(*) 0,013 

 

Ryzykowane zachowania seksualne SUMA -,131(**) 0,001 
**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 
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Zachowania patologiczne takie jak: agresja, uzależnienie od multimediów oraz ryzykowne zachowania seksualne korelują 

negatywnie z ocenami szkolnymi. Zachodzi zależność występowania zachowań dewiacyjnych z niższymi ocenami szkolnymi. 

Młodzież zagrożona ryzykownymi zachowaniami agresywnymi, seksualnymi i uzależnieniem od multimediów jest 

jednocześnie zagrożona trudnościami szkolnymi i wypadnięciem z systemu edukacyjnego. 

 

III. Charakterystyka funkcjonowania młodzieży z uwzględnieniem płci 
 

Tab. 9. Porównanie kobiet i  mężczyzn w zakresie potrzeb. 

 

kobiety mężczyźni 

t p 

M SD M SD 

Potrzeby fizjologiczne 2,06 3,589 3,75 3,392 
-7,460 ,001 

Potrzeby bezpieczeństwa 3,37 2,944 4,13 2,861 
-3,984 ,001 

Potrzeba przynależności 4,96 3,566 4,61 3,446 
1,515 ,130 

Potrzeba szacunku 3,42 3,078 3,56 3,162 
-,690 ,490 

Potrzeba samoaktualizacji 3,92 4,064 3,72 4,084 
,757 ,449 
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Pomiędzy chłopcami i dziewczętami zaznacza się istotna statystycznie różnica w poziomie zaspokojenia potrzeb 

fizjologicznych oraz bezpieczeństwa. Potrzeby te w większym stopniu zaspokojone są przez chłopców. 

Tab. 10 Porównanie kobiet i  mężczyzn w zakresie zysku zasobów. 

 

kobiety mężczyźni 

t p 

M SD M SD 

Zasoby podmiotowe - zysk 24,16 7,940 25,49 7,790 
-2,595 ,010 

Zasoby stanu - zysk 20,57 6,904 21,19 6,924 
-1,369 ,171 

Zasoby materialne - zysk 6,89 2,949 7,31 2,907 
-2,207 ,028 

Zasoby zysk Wynik ogólny 51,62 15,824 53,91 15,986 
-2,199 ,028 

 

Chłopców i dziewczęta różnicuje także stopień pozyskania zasobów. Chłopcy pozyskują więcej zasobów podmiotowych i zasobów 

materialnych. 
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Tab. 11. Porównanie kobiet i  mężczyzn w zakresie straty zasobów. 

 

kobiety mężczyźni 

t p 

M SD M SD 

Zasoby podmiotowe - 
strata 

12,37 9,732 13,69 11,480 
-1,892 ,059 

Zasoby stanu - strata 10,65 8,493 12,21 9,912 
-2,568 ,010 

Zasoby materialne - strata 3,38 3,179 4,08 3,768 
-3,050 ,002 

Zasoby strata Wynik ogólny 26,37 20,117 29,87 24,417 
-2,383 ,017 

 

Różnice pomiędzy chłopcami i dziewczętami występują również w zakresie utraty zasobów.  Chłopcy tracą więcej zasobów 

stanu i zasobów materialnych niż dziewczęta. 

Większe zyski jak i straty w zasobach u chłopców mogą wiązać się z wyższym poziomem ryzyka przejawianym przez nich. 

Podejmują oni więcej zachowań z większą dozą ryzyka niż dziewczęta co w pewnych sytuacjach przynosi im zyski w innych 

naraża na straty. Nie ponoszą oni dotkliwych strat napędzających ciąg strat. Dysponują wciąż wystarczającym kapitałem 

„bazowym” do podejmowania ryzykownych decyzji. Ich zachowanie jest bardziej dynamiczne niż dziewcząt. Można  
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wnioskować, że przy odpowiednim ukierunkowaniu pozytywnym są w stanie osiągnąć większe sukcesy. Przy braku 

pozytywnych wzmocnień zachowania ryzykowne przynoszące kilkakrotna utratę zasobów mogą doprowadzić do uruchomienia 

koła strat, które jest bardzo trudno zatrzymać. 

Tab. 12. Porównanie kobiet i  mężczyzn w zakresie strategii zaradczych. 

 

kobiety mężczyźni 

t p 

M SD M SD 

Działanie asertywne 9,40 2,791 9,41 2,903 
-,046 ,963 

Współpraca społeczna 11,11 3,336 11,36 3,561 
-1,077 ,282 

Poszukiwanie wsparcia 
społecznego 

12,18 3,818 10,99 3,652 
4,792 ,001 

Działanie przemyślane 11,31 3,068 11,41 3,328 
-,452 ,651 

Działanie instynktowne 14,23 3,795 14,14 3,916 
,344 ,731 

Unikanie 12,02 3,914 12,84 4,307 
-2,998 ,003 

Działanie "nie wprost" 9,52 3,693 10,95 3,710 
-5,811 ,001 

Działanie antyspołeczne 12,14 4,506 14,09 4,562 
-6,474 ,001 

Działanie agresywne 7,43 2,538 8,35 2,746 
-5,240 ,001 
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Młodzież różnicuje także sposób radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Dla dziewcząt typową strategią jest poszukiwanie wsparcia 

społecznego. Dla chłopców z kolei: unikanie, działania „nie wprost”, działania antyspołeczne i agresywne. 

Dziewczęta w badanej grupie preferują strategie pozytywne z kolei chłopcy negatywne strategie zaradcze związane z siłą, unikaniem i 

podstępem. 

Tab. 13. Porównanie kobiet i  mężczyzn w zakresie zachowań agresywnych. 

 

kobiety mężczyźni 

t p 

M SD M SD 

Przejawy agresji 
instrumentalnej 

7,97 4,046 10,53 5,255 
-8,235 ,001 

Przejawy agresji wrogiej 6,04 3,235 7,76 3,431 
-7,723 ,001 

Przejawy agresji 
reaktywnej 

12,95 6,249 15,24 6,538 
-5,365 ,001 

Nasilenie zachowań 
agresywnych WO  

26,97 12,017 33,45 13,485 
-7,628 ,001 

 

Zachowania agresywne: instrumentalne, wrogie i reaktywne są typowe dla chłopców. Występuje istotna statystycznie różnica 

w przejawianiu zachowań agresywnych pomiędzy płciami . 
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Tab. 14. Porównanie kobiet i  mężczyzn w zakresie ogólnych zachowań konstruktywnych 

 

kobiety mężczyźni 

t p 

M SD M SD 

Zachowania konstruktywne 
SUMA 1-16 

45,21 8,992 41,09 11,113 
6,251 ,000 

 

Zachowania konstruktywne znacznie częściej przejawiają dziewczęta.  

Tab. 15. Porównanie kobiet i  mężczyzn w zakresie szczegółowych zachowań konstruktywnych  

 

kobiety mężczyźni 

Z p 

M SD M SD 

Budowanie relacji 

bliskości i zrozumienia z 

przyjaciółmi 

3,46 ,812 2,93 1,110 -8,208 ,000 

Dbanie o wygląd 3,11 ,878 2,80 1,045 -4,568 ,000 

Osiąganie dobrych 

wynikami w nauce 
2,84 ,875 2,34 1,085 -7,198 ,000 

Uprawianie sportu  2,24 1,129 2,66 1,203 -5,589 ,000 

Wyznaczanie i osiąganie 

ambitnych celów  
2,88 ,964 2,82 1,037 -,494 ,621 

Samodzielne zarabianie 

pieniędzy  
2,70 1,148 2,90 1,116 -2,753 ,006 

Pogłębianie wiary 

religijnej 
1,89 1,332 1,75 1,406 -1,607 ,108 
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Przestrzeganie zasad 

moralnych 
2,87 1,024 2,61 1,098 -3,627 ,000 

Poszukiwanie prawdziwej 

miłości 
3,20 1,055 2,75 1,228 -6,000 ,000 

Realizowanie życiowych 

pasji i zainteresowań 
3,22 ,876 2,99 1,009 -3,418 ,001 

Uczenie się praktycznych 

umiejętności  
2,89 1,056 2,73 1,099 -2,260 ,024 

Rozwijanie zdolności 

artystycznych  
2,41 1,214 2,00 1,339 -4,697 ,000 

Angażowanie się w ważne 

sprawy społeczne 
2,08 1,101 1,93 1,178 -1,953 ,051 

Kształtowanie charakteru 3,20 ,889 2,93 1,012 -4,198 ,000 

Budowanie relacji 

bliskości i zrozumienia z 

członkami rodziny 

3,28 ,959 2,85 1,048 -6,988 ,000 

Pomoc innym ludziom 3,17 ,853 2,74 1,094 -6,190 ,000 

 

Więcej zachowań konstruktywnych badanych za pomocą kwestionariusza skierowanego do młodzieży przejawiają dziewczęta. 

Dziewczęta znacznie częściej niż chłopcy przejawiają następujące zachowania pozytywne: budowanie relacji bliskości i 

zrozumienia z przyjaciółmi, dbanie o wygląd, osiąganie dobrych wynikami w nauce, pogłębianie wiary religijnej, 

przestrzeganie zasad moralnych, poszukiwanie prawdziwej miłości, realizowanie życiowych pasji i zainteresowań, uczenie się 

praktycznych umiejętności, rozwijanie zdolności artystycznych, kształtowanie charakteru, budowanie relacji bliskości i 

zrozumienia z członkami rodziny, pomoc innym ludziom. 

Zachowaniami pozytywnymi bardziej typowymi dla chłopców są: uprawianie sportu i samodzielne zarabianie pieniędzy. 
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Różnice w preferowanych przez obie płcie zachowaniach konstruktywnych wyznaczają odmienne dla płci zasoby, czynniki 

ochraniające, na których można budować strategie wczesnej interwencji. 

 

IV. Czynniki wyjaśniające zachowania ryzykowne młodzieży 
 

Tab. 16. Związek zysków w zasobach ze strategiami w grupie młodzieży (korelacja r-Pearsona): 

  

Zasoby podmiotowe - zysk 
 

Zasoby stanu - zysk 
 

Zasoby materialne - zysk 
 

Zasoby zysk Wynik ogólny 
 

r p r p r p r p 

Działanie asertywne ,324(**) 0,001 ,209(**) 0,001 ,174(**) 0,001 ,285(**) 0,001 

Współpraca społeczna ,140(**) 0,001 ,204(**) 0,001 ,137(**) 0,001 ,184(**) 0,001 

Poszukiwanie wsparcia społecznego ,199(**) 0,001 ,308(**) 0,001 ,198(**) 0,001 ,270(**) 0,001 

Działanie przemyślane ,237(**) 0,001 ,209(**) 0,001 ,145(**) 0,001 ,236(**) 0,001 

Działanie instynktowne ,137(**) 0,001 ,124(**) 0,001 ,121(**) 0,001 ,145(**) 0,001 

Unikanie 0,014 0,678 ,107(**) 0,001 ,069(*) 0,037 ,066(*) 0,045 

Działanie "nie wprost" ,149(**) 0,001 ,104(**) 0,002 ,102(**) 0,002 ,138(**) 0,001 

Działanie antyspołeczne ,204(**) 0,001 ,097(**) 0,003 ,121(**) 0,001 ,166(**) 0,001 

Działanie agresywne ,156(**) 0,001 ,094(**) 0,004 ,132(**) 0,001 ,143(**) 0,001 

**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 
 

Występuje związek zysków w zasobach ze strategiami zaradczymi zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi. 
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Najsilniejszy związek zachodzi pomiędzy zyskiem w zasobach a działaniami asertywnymi, przemyślanymi ale i 

antyspołecznymi. Młodzież prawdopodobnie posługuje się różnymi strategiami zaradczymi zarówno konstruktywnymi jak i 

destruktywnymi. Strategie te losowo, w zależności od środowiska, pozwalają jej na osiągnięcie sukcesu i dlatego są 

podtrzymywane. W działaniach interwencyjnych należałoby skoncentrować się na wzmacnianiu strategii pozytywnych. Mocną 

stroną młodzieży jest obecność strategii konstruktywnych i ich silny związek z zyskiem zasobów. Czynnikiem ryzyka jest 

powiązanie strategii negatywnych z zyskami w zasobach, co należy obniżać. 
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**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
 

Wykres. 1. Zależność zysku w zasobach i strategii zaradczych. 
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Tab. 17.  Związek strat w zasobach ze strategiami w grupie młodzieży (korelacja r-Pearsona): 

  

Zasoby podmiotowe - strata 
 

Zasoby stanu - strata 
 

Zasoby materialne - strata 
 

Zasoby strata Wynik ogólny 
 

r p r p r p r p 

Działanie asertywne -0,036 0,278 -0,044 0,186 -0,022 0,501 -0,038 0,245 

Współpraca społeczna ,126(**) 0,001 ,124(**) 0,001 ,102(**) 0,002 ,126(**) 0,001 

Poszukiwanie wsparcia społecznego 0,038 0,245 0,037 0,258 0,028 0,399 0,039 0,241 

Działanie przemyślane 0,054 0,105 0,055 0,095 ,074(*) 0,025 0,06 0,071 

Działanie instynktowne ,075(*) 0,024 ,084(*) 0,011 ,067(*) 0,043 ,082(*) 0,013 

Unikanie ,259(**) 0,001 ,262(**) 0,001 ,225(**) 0,001 ,266(**) 0,001 

Działanie "nie wprost" ,215(**) 0,001 ,221(**) 0,001 ,225(**) 0,001 ,229(**) 0,001 

Działanie antyspołeczne ,128(**) 0,001 ,152(**) 0,001 ,190(**) 0,001 ,155(**) 0,001 

Działanie agresywne ,138(**) 0,001 ,152(**) 0,001 ,143(**) 0,001 ,152(**) 0,001 

**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 

 

Wśród badanej młodzieży występują istotne związki pomiędzy utratą zasobów podmiotowych, stanu oraz materialnych a 

współpracą społeczną, działaniami instynktowymi, unikaniem, działaniem „nie wprost’, działaniem antyspołecznym, 

działaniem agresywnym. Utrata zasobów współwystępuje ze strategiami negatywnymi ale także współpracą społeczną co może 

sugerować nieatrakcyjność dla młodzieży strategii opartej na współdziałaniu grupy. Dodatkowo zachodzi zależność pomiędzy 

działaniami przemyślanymi a  utratą zasobów materialnych.  

Otrzymane wyniki wskazują na związek pozytywny utraty zasobów z negatywnymi strategiami zaradczymi oraz na wiązanie 

przez młodzież  strategii pozytywnych takich jak wsparcie społeczne czy działania przemyślane ze stratami. Wynikać to może z 

negatywnych doświadczeń młodzieży korzystającej ze wsparcia rówieśniczego. Należy zaznaczyć, że strategia ta w wieku 
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rozwojowym spełnia swoją rolę przy obecności pozytywnej grupy wsparcia.  Podobnie typowym przeświadczeniem dla okresu 

dojrzewania jest wiązanie działań ostrożnych z porażką, utratą dóbr materialnych a przypisywaniem sukcesów zachowaniom 

losowym czy ryzykownym, związane jest to z podwyższonym zapotrzebowaniem młodzieży na stymulację i zwiększonym 

poziomem ryzyka. 

Zalecenia do interwencji: wzmacnianie działań pozytywnych poprzez wskazywanie ich związku z sukcesem (zyskiem), 

minimalizowanie zachowań ryzykownych – losowych poprzez przenoszenie potrzeby ryzyka na zachowania konstruktywne o 

charakterze rozwojowym np. uprawianie sportów ekstremalnych. 

Tab. 18. Związek strategii zaradczych  z  poziom zaspokojenia potrzeb (korelacja r-Pearsona): 

 

Potrzeby fizjologiczne Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeba przynależności Potrzeba szacunku Potrzeba samoaktualizacji 

r p r p r p r p r p 

Działanie asertywne ,160(**) 0,001 ,126(**) 0,001 ,134(**) 0,001 ,190(**) 0,001 ,164(**) 0,001 

Współpraca społeczna 0,011 0,735 -0,034 0,295 0,064 0,053 -0,059 0,073 ,094(**) 0,004 

Poszukiwanie wsparcia społecznego ,071(*) 0,031 0,016 0,618 ,218(**) 0,001 0,047 0,152 ,189(**) 0,001 

Działanie przemyślane ,099(**) 0,002 0,021 0,532 ,087(**) 0,008 0,055 0,092 ,113(**) 0,001 

Działanie instynktowne 0,058 0,078 -0,016 0,627 0,02 0,533 ,084(*) 0,011 0,023 0,491 

Unikanie -0,049 0,138 -,143(**) 0,001 -,078(*) 0,018 -,111(**) 0,001 0,003 0,915 

Działanie "nie wprost" 0,043 0,189 -,075(*) 0,023 -0,023 0,479 ,068(*) 0,039 0,006 0,865 

Działanie antyspołeczne ,091(**) 0,005 -0,009 0,793 -0,017 0,597 ,158(**) 0,001 0,061 0,064 

Działanie agresywne ,076(*) 0,02 -0,015 0,641 -0,017 0,598 ,104(**) 0,002 0,044 0,177 

 

**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 
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Strategie zaradcze o charakterze pozytywnym wiążą się z zaspokojeniem potrzeb psychicznych. Występuje związek zachowań 

asertywnych z zaspokojeniem potrzeb: fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i samoaktualizacji. 

Współpraca społeczna wiąże się z zaspokojeniem potrzeby samoaktualizacji. Poszukiwanie wsparcia społecznego oraz 

działania przemyślane korelują pozytywnie z zaspokojeniem potrzeb fizycznych, przynależności oraz samorealizacji.  

Stosowanie strategii zaradczych o charakterze negatywnym nie zaspokaja w wystarczający sposób potrzeb niższych i nie 

prowadzi do realizacji potrzeby samorozwoju. Wszystkie strategie o charakterze negatywnym, za wyjątkiem unikania, korelują 

pozytywnie z potrzebą szacunku. Wnioskować można, że młodzież ma bardzo dużą potrzebę uzyskania szacunku w otoczeniu i 

próbuje ją zrealizować za pomocą zachowań destrukcyjnych. Sytuacja ta może być spowodowana nieznajomością przez 

młodych ludzi konstruktywnych strategii zaradczych bądź wykształceniem powiązań pomiędzy strategiami negatywnymi a 

sukcesem w środowisku o charakterze negatywnym. Innymi potrzebami powiązanymi z destrukcyjnymi sposobami radzenia 

sobie są potrzeby fizjologiczne, które młodzież próbuje zaspokoić za pomocą zachowań antyspołecznych i agresywnych. 

Wyniki badań wskazują także na negatywne korelacje unikania oraz działań nie wprost z zaspokojeniem potrzeby 

bezpieczeństwa oraz  unikania z zaspokojeniem potrzeb przynależności i szacunku.  
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Tab. 19. Związek zachowań  konstruktywnych z zaspokojeniem potrzeb (korelacja r-Pearsona): 

 

Zachowania konstruktywne SUMA 1-16 

r p 

Potrzeby fizjologiczne ,193(**) 0,001 

Potrzeby bezpieczeństwa ,166(**) 0,001 

Potrzeba przynależności ,384(**) 0,001 

Potrzeba szacunku ,179(**) 0,001 

Potrzeba samoaktualizacji ,347(**) 0,001 
**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 

 

Występuje bardzo silny związek pomiędzy występowaniem zachowań konstruktywnych a poziomem zaspokojenia potrzeb 

psychicznych podstawowych i rozwojowych. 

Tab. 20 Związek zachowań konstruktywnych z zyskami zasobów (korelacja r-Pearsona): 

 

Zachowania konstruktywne SUMA 1-16 

r p 

Zasoby podmiotowe - zysk ,436(**) 0,001 

Zasoby stanu - zysk ,471(**) 0,001 

Zasoby materialne - zysk ,305(**) 0,001 

Zasoby zysk Wynik ogólny ,480(**) 0,001 
**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 
 

Występuje silny związek pomiędzy występowaniem zachowań konstruktywnych a pozyskiwaniem zasobów. 
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Tab. 21. Związek zachowań konstruktywnych ze  stratą zasobów (korelacja r-Pearsona): 

 

Zachowania konstruktywne SUMA 1-16 

r p 

Zasoby podmiotowe - 
strata 

-,073(*) 0,027 

Zasoby stanu - strata -,083(*) 0,011 

Zasoby materialne - strata -,108(**) 0,001 

Zasoby strata Wynik 
ogólny 

-,084(*) 0,011 

**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 
 

Występuje związek negatywny pomiędzy zachowaniami pozytywnymi a utrata zasobów. 

Tab. 22. Związek pomiędzy zachowaniami konstruktywnymi a strategiami (korelacja r-Pearsona): 

 

Zachowania konstruktywne SUMA 1-16 

r p 

Działanie asertywne ,300(**) 0,011 

Współpraca społeczna ,221(**) 0,011 

Poszukiwanie wsparcia 
społecznego 

,341(**) 0,011 

Działanie przemyślane ,290(**) 0,011 

Działanie instynktowne ,108(**) 0,001 

Unikanie 0,04 0,222 

Działanie "nie wprost" 0,011 0,748 

Działanie antyspołeczne 0,014 0,661 

Działanie agresywne 0,055 0,092 
**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
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Zachowania konstruktywne współwystępują z pozytywnymi strategiami zaradczymi.  

Wniosek do oddziaływań interwencyjnych: stymulacja pozytywnych form aktywności prowadzi do wzmocnienia 

konstruktywnych strategii zaradczych stosowanych przez młodzież w sytuacjach trudnych. 

 

Tab. 23. Związek poziomu zaspokojenia potrzeb ze  szczegółowymi zachowaniami konstruktywnymi (korelacja rho-Spearmana) 

  

Potrzeby fizjologiczne 
 

Potrzeby 
bezpieczeństwa 

 

Potrzeba 
przynależności 

 

Potrzeba szacunku 
 

Potrzeba samoaktualizacji 
 

rho p rho p rho p rho p rho p 

Budowanie 

relacji 

bliskości i 

zrozumienia 

z 

przyjaciółmi 

,095(**) 0,004 ,067(*) 0,042 ,255(**) 0,001 ,110(**) 0,001 ,130(**) 0,001 

Dbanie o 

wygląd 
,068(*) 0,037 0,033 0,311 ,134(**) 0,001 ,139(**) 0,001 ,163(**) 0,001 

Osiąganie 

dobrych 

wynikami w 

nauce 

,077(*) 0,019 0,041 0,207 ,178(**) 0,001 0,044 0,175 ,271(**) 0,001 

Uprawianie 

sportu  
,316(**) 0,001 ,143(**) 0,001 ,195(**) 0,001 ,161(**) 0,001 ,194(**) 0,001 

Wyznaczani

e i osiąganie 
,141(**) 0,001 ,167(**) 0,001 ,193(**) 0,001 ,170(**) 0,001 ,334(**) 0,001 
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ambitnych 

celów  

Samodzielne 

zarabianie 

pieniędzy  

0,06 0,069 0,031 0,341 ,079(*) 0,016 ,080(*) 0,014 ,171(**) 0,001 

Pogłębianie 

wiary 

religijnej 

,073(*) 0,026 0,038 0,251 ,301(**) 0,001 -0,024 0,473 ,231(**) 0,001 

Przestrzegan

ie zasad 

moralnych 

,110(**) 0,001 0,055 0,095 ,189(**) 0,001 0,026 0,433 ,139(**) 0,001 

Poszukiwani

e 

prawdziwej 

miłości 

,086(**) 0,009 0,014 0,661 ,217(**) 0,001 0,014 0,659 ,136(**) 0,001 

Realizowani

e życiowych 

pasji i 

zainteresow

ań 

,132(**) 0,001 ,100(**) 0,002 ,165(**) 0,001 ,166(**) 0,001 ,194(**) 0,001 

Uczenie się 

praktycznyc

h 

umiejętności  

,107(**) 0,001 0,059 0,072 ,171(**) 0,001 ,104(**) 0,001 ,232(**) 0,001 

Rozwijanie 

zdolności 

artystycznyc

h  

0,019 0,564 0,03 0,352 ,130(**) 0,001 0,039 0,233 ,173(**) 0,001 

Angażowani

e się w 
,113(**) 0,001 ,069(*) 0,034 ,222(**) 0,001 ,120(**) 0,001 ,257(**) 0,001 
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ważne 

sprawy 

społeczne 

Kształtowani

e charakteru 
,095(**) 0,004 0,009 0,785 ,176(**) 0,001 ,157(**) 0,001 ,164(**) 0,001 

Budowanie 

relacji 

bliskości i 

zrozumienia 

z członkami 

rodziny 

,149(**) 0,001 ,119(**) 0,001 ,353(**) 0,001 ,131(**) 0,001 ,214(**) 0,001 

Pomoc 

innym 

ludziom 

0,023 0,489 0,036 0,275 ,254(**) 0,001 0,05 0,127 ,193(**) 0,001 

 **  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 
 

Tab. 24. Związek zysków w zasobach ze szczegółowymi zachowaniami konstruktywnymi (korelacja rho-Spearmana) 

 

Zasoby podmiotowe 
- zysk 

Zasoby stanu - zysk 
Zasoby materialne - 

zysk 
Zasoby zysk Wynik 

ogólny 

rho p rho p rho p rho p 

Budowanie relacji bliskości i zrozumienia z 

przyjaciółmi 
,216(**) 0,001 ,260(**) 0,001 ,139(**) 0,001 ,248(**) 0,001 

Dbanie o wygląd ,194(**) 0,001 ,173(**) 0,001 ,195(**) 0,001 ,215(**) 0,001 

Osiąganie dobrych wynikami w nauce ,180(**) 0,001 ,179(**) 0,001 ,150(**) 0,001 ,198(**) 0,001 

Uprawianie sportu  ,275(**) 0,001 ,270(**) 0,001 ,227(**) 0,001 ,298(**) 0,001 

Wyznaczanie i osiąganie ambitnych celów  ,347(**) 0,001 ,259(**) 0,001 ,212(**) 0,001 ,331(**) 0,001 

Samodzielne zarabianie pieniędzy  ,223(**) 0,001 ,145(**) 0,001 ,096(**) 0,004 ,194(**) 0,001 



 

 
 

3

2

 

Pogłębianie wiary religijnej ,171(**) 0,001 ,363(**) 0,001 ,188(**) 0,001 ,281(**) 0,001 

Przestrzeganie zasad moralnych ,160(**) 0,001 ,244(**) 0,001 ,155(**) 0,001 ,206(**) 0,001 

Poszukiwanie prawdziwej miłości ,198(**) 0,001 ,238(**) 0,001 ,135(**) 0,001 ,222(**) 0,001 

Realizowanie życiowych pasji i zainteresowań ,281(**) 0,001 ,218(**) 0,001 ,134(**) 0,001 ,255(**) 0,001 

Uczenie się praktycznych umiejętności  ,268(**) 0,001 ,261(**) 0,001 ,195(**) 0,001 ,284(**) 0,001 

Rozwijanie zdolności artystycznych  ,192(**) 0,001 ,235(**) 0,001 ,160(**) 0,001 ,220(**) 0,001 

Angażowanie się w ważne sprawy społeczne ,317(**) 0,001 ,362(**) 0,001 ,221(**) 0,001 ,354(**) 0,001 

Kształtowanie charakteru ,292(**) 0,001 ,252(**) 0,001 ,162(**) 0,001 ,285(**) 0,001 

Budowanie relacji bliskości i zrozumienia z 

członkami rodziny 
,262(**) 0,001 ,380(**) 0,001 ,212(**) 0,001 ,338(**) 0,001 

Pomoc innym ludziom ,215(**) 0,001 ,312(**) 0,001 ,150(**) 0,001 ,270(**) 0,001 
**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 
 

Zachodzą ścisłe związki pomiędzy zyskami w zasobach a poszczególnymi zachowaniami konstruktywnymi przejawianymi 

przez młodzież. 

Tab. 25. Związek pomiędzy utratą zasobów a szczegółowymi zachowaniami  konstruktywnymi (korelacja rho-Spearmana) 

 

Zasoby podmiotowe - 
strata 

Zasoby stanu - 
strata 

Zasoby materialne - 
strata 

Zasoby strata Wynik 
ogólny 

rho p rho p rho p rho p 

Budowanie relacji bliskości i zrozumienia z 

przyjaciółmi 
-,077(*) 0,02 -,094(**) 0,004 -,105(**) 0,002 -,092(**) 0,005 

Dbanie o wygląd ,068(*) 0,04 ,090(**) 0,006 ,069(*) 0,036 ,078(*) 0,018 

Osiąganie dobrych wynikami w nauce -0,059 0,075 -,089(**) 0,007 -,111(**) 0,001 -,085(*) 0,01 

Uprawianie sportu  -0,028 0,396 -0,021 0,526 -0,038 0,254 -0,031 0,343 

Wyznaczanie i osiąganie ambitnych celów  -,093(**) 0,005 -,088(**) 0,008 -,117(**) 0,001 -,097(**) 0,003 
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Samodzielne zarabianie pieniędzy  -0,026 0,425 -0,01 0,755 0,008 0,815 -0,014 0,67 

Pogłębianie wiary religijnej 0,043 0,198 0,028 0,389 0,057 0,087 0,041 0,213 

Przestrzeganie zasad moralnych -,098(**) 0,003 -,125(**) 0,001 -,115(**) 0,001 -,116(**) 0,001 

Poszukiwanie prawdziwej miłości -0,028 0,403 -0,057 0,086 -0,041 0,218 -0,042 0,205 

Realizowanie życiowych pasji i zainteresowań -,119(**) 0,001 -,129(**) 0,001 -,148(**) 0,001 -,130(**) 0,001 

Uczenie się praktycznych umiejętności  -0,048 0,147 -0,047 0,157 -0,06 0,07 -0,05 0,132 

Rozwijanie zdolności artystycznych  -0,051 0,119 -0,058 0,079 -,082(*) 0,013 -0,059 0,072 

Angażowanie się w ważne sprawy społeczne -0,044 0,178 -0,039 0,232 -0,03 0,371 -0,042 0,204 

Kształtowanie charakteru -,085(**) 0,009 -,079(*) 0,016 -,088(**) 0,008 -,083(*) 0,012 

Budowanie relacji bliskości i zrozumienia z 

członkami rodziny 
-,115(**) 0,001 -,118(**) 0,001 -,115(**) 0,001 -,120(**) 0,001 

Pomoc innym ludziom -0,055 0,092 -,070(*) 0,035 -,079(*) 0,016 -,067(*) 0,041 
**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 

 

Występuje ujemna zależność utraty zasobów z zachowaniami: budowanie relacji bliskości, dbanie o wygląd, osiąganie dobrych 

wyników w nauce, wyznaczanie i osiąganie ambitnych celów, przestrzeganie zasad moralnych realizowanie życiowych pasji i 

zainteresowań, kształtowanie charakteru, pomoc innym ludziom. 
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V. Charakterystyka badanych osób - zachowania o charakterze agresywnym 

 
Występowanie zachowań agresywnych oceniane było na podstawie następujących twierdzeń: 

- Zabrałem przemocą cudzą własność 

- Zniszczyłem ze złości swoje rzeczy 

- Dokonałem samouszkodzenia 

- Pierwszy zainicjowałem bójkę 

- Zadawałem sobie ból 

- Zrewanżowałem się za doznaną krzywdę 

- Odpłaciłem tym, którzy szukali zaczepki 

- Przeszkadzałem tym, którzy mnie zdenerwowali 

- Zachowywałem się w sposób nieobliczalny 

- Nie przebierałem w słowach 

- Ciskałem przedmiotami o ziemię 

- Nie potrafiłem zapanować nad gniewem 

- Wymyślałem innym ze złości 

- W zdenerwowaniu nie przebierałem w słowach 
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Zbiór tabel 26. Przejawy zachowań agresywnych wśród młodzieży 
 
Zabrałem przemocą cudzą własność 
 

  Częstość 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne nie występuje 553 61,6 61,6 

  występuje 345 38,4 100,0 

  Ogółem 898 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 69     

Ogółem 967     

 
 
Zniszczyłem ze złości swoje rzeczy 
 

  Częstość 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne nie występuje 400 44,1 44,1 

  występuje 508 55,9 100,0 

  Ogółem 908 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 59     

Ogółem 967     

 
 
Dokonałem samouszkodzenia 
 

  Częstość 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne nie występuje 560 61,9 61,9 

  występuje 344 38,1 100,0 

  Ogółem 904 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 63     

Ogółem 967     
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Pierwszy zainicjowałem bójkę 
 

  Częstość 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne nie występuje 525 58,1 58,1 

  występuje 378 41,9 100,0 

  Ogółem 903 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 64     

Ogółem 967     

 
 
Zadawałem sobie ból 
 

  Częstość 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne nie występuje 554 61,3 61,3 

  występuje 350 38,7 100,0 

  Ogółem 904 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 63     

Ogółem 967     

 
 
Zrewanżowałem się za doznaną krzywdę 
 

  Częstość 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne nie występuje 340 37,6 37,6 

  występuje 564 62,4 100,0 

  Ogółem 904 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 63     

Ogółem 967     
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Odpłaciłem tym, którzy szukali zaczepki 
 

  Częstość 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne nie występuje 360 39,8 39,8 

  występuje 545 60,2 100,0 

  Ogółem 905 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 62     

Ogółem 967     

 
 
Przeszkadzałem tym, którzy mnie zdenerwowali 
 

  Częstość 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne nie występuje 304 33,6 33,6 

  występuje 602 66,4 100,0 

  Ogółem 906 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 61     

Ogółem 967     

 
 
Zachowywałem się w sposób nieobliczalny 
 

  Częstość 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne nie występuje 423 46,6 46,6 

  występuje 484 53,4 100,0 

  Ogółem 907 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 60     

Ogółem 967     
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Nie przebierałem w słowach 
 

  Częstość 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne nie występuje 234 25,9 25,9 

  występuje 670 74,1 100,0 

  Ogółem 904 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 63     

Ogółem 967     

 
 
Ciskałem przedmiotami o ziemię 
 

  Częstość 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne nie występuje 441 48,8 48,8 

  występuje 463 51,2 100,0 

  Ogółem 904 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 63     

Ogółem 967     

 
 
Nie potrafiłem zapanować nad gniewem 
 

  Częstość 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne nie występuje 338 37,3 37,3 

  występuje 568 62,7 100,0 

  Ogółem 906 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 61     

Ogółem 967     
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Wymyślałem innym ze złości 
 

  Częstość Procent 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne nie występuje 331 34,2 36,4 36,4 

występuje 578 59,8 63,6 100,0 

Braki danych Systemowe braki danych 58 6,0     

Ogółem 967 100,0     

 
 
W zdenerwowaniu nie przebierałem w słowach 
 

  Częstość 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne nie występuje 225 24,8 24,8 

  występuje 683 75,2 100,0 

  Ogółem 908 100,0   

Braki danych Systemowe braki danych 59     

Ogółem 967     
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Tab. 27. Korelacje zachowań agresywnych z poziomem zaspokojenia potrzeb (korelacja r-Pearsona): 

  

Przejawy agresji  
instrumentalnej 

 

Przejawy agresji  
wrogiej 

 

Przejawy agresji  
reaktywnej 

 

Nasilenie zachowań  
agresywnych WO (Gaś) 

 

r p r p r p r p 

Potrzeby fizjologiczne -,075(*) 0,023 0,036 0,281 -,085(*) 0,01 -0,061 0,065 

Potrzeby bezpieczeństwa -,139(**) 0,001 -0,055 0,094 -,162(**) 0,001 -,145(**) 0,001 

Potrzeba przynależności -,144(**) 0,001 -,094(**) 0,005 -,171(**) 0,001 -,158(**) 0,001 

Potrzeba szacunku -,084(*) 0,011 0,032 0,332 -0,046 0,164 -0,048 0,149 

Potrzeba samoaktualizacji -0,046 0,162 -,076(*) 0,022 -,134(**) 0,001 -,101(**) 0,002 
**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 

 

Zachowania o charakterze agresji instrumentalnej korelują ujemnie z poziomem zaspokojenia potrzeb psychicznych.  

Zachowania o charakterze agresji wrogiej korelują ujemnie z potrzebą przynależności i samorealizacji. 

Zachowania o charakterze agresji reaktywnej pozostają w odwrotnym związku z zaspokojeniem potrzeb fizycznych, 

bezpieczeństwa, przynależności i samoaktualizacji. 

Osoby posługujące się zachowaniami agresywnymi mają sfrustrowane ważne potrzeby rozwojowe. 
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Tab. 28. Związek zachowań agresywnych z zyskiem zasobów (korelacja r-Pearsona): 

 

Przejawy agresji 
instrumentalnej 

Przejawy agresji 
wrogiej 

Przejawy agresji 
reaktywnej 

Nasilenie 
zachowań 

agresywnych 
WO (Gaś) 

r p r p r p r p 

Zasoby podmiotowe - zysk -0,008 0,813 0,062 0,063 -0,018 0,588 0,004 0,894 

Zasoby stanu - zysk 0,033 0,318 0,027 0,41 -0,035 0,288 0,002 0,946 

Zasoby materialne - zysk ,078(*) 0,018 ,096(**) 0,004 0,054 0,106 ,081(*) 0,015 

Zasoby zysk Wynik ogólny 0,025 0,448 0,061 0,067 -0,014 0,667 0,018 0,582 
**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 
 

Zachowania agresywne o charakterze agresji instrumentalnej oraz wrogiej  korelują pozytywnie z pozyskiwaniem zasobów 

materialnych. Związek ten może świadczyć o występowaniu wśród badanych wymuszania pieniędzy czy innych dóbr 

materialnych na słabszych kolegach/koleżankach siłą – agresja prowadzi wówczas to zysków materialnych. 

Wnioski do oddziaływań: wykorzystać chęć młodzieży do pozyskania dóbr materialnych, wprowadzić zamiast agresji strategie 

pozytywne, pokazać związek własnych zasobów, umiejętności z możliwością pracy, pozyskaniem zatrudnienia i 

wynagrodzenia za pracę, satysfakcja z pracy i uznanie społeczne wzmocni z kolei zasoby podmiotowe i zaspokoi ważne 

potrzeby rozwojowe. 
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Tab. 29. Związek zachowań agresywnych ze stratą zasobów (korelacja r-Pearsona): 

 

Przejawy agresji 
instrumentalnej 

Przejawy agresji 
wrogiej 

Przejawy agresji 
reaktywnej 

Nasilenie 
zachowań 

agresywnych 
WO (Gaś) 

r p r p r p r p 

Zasoby podmiotowe - strata ,285(**) 0,001 ,162(**) 0,001 ,226(**) 0,001 ,260(**) 0,001 

Zasoby stanu - strata ,318(**) 0,001 ,186(**) 0,001 ,235(**) 0,001 ,283(**) 0,001 

Zasoby materialne - strata ,315(**) 0,001 ,192(**) 0,001 ,224(**) 0,001 ,278(**) 0,001 

Zasoby strata Wynik ogólny ,317(**) 0,001 ,185(**) 0,001 ,241(**) 0,001 ,286(**) 0,001 
**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 
  

Występuje ścisły związek zachowań agresywnych z utratą zasobów. Zachowania agresywne prowadzą do utraty zasobów 

podmiotowych, stanu i materialnych. 

Tab. 30. Związek zachowań agresywnych ze  strategiami zaradczymi (korelacja r-Pearsona): 

 

Przejawy agresji 
instrumentalnej 

Przejawy agresji 
wrogiej 

Przejawy agresji 
reaktywnej 

Nasilenie 
zachowań 

agresywnych 
WO (Gaś) 

r p r p r p r p 

Działanie asertywne 0,029 0,379 ,157(**) 0,001 ,124(**) 0,001 ,114(**) 0,001 

Współpraca społeczna ,208(**) 0,001 ,162(**) 0,001 ,192(**) 0,001 ,214(**) 0,001 

Poszukiwanie wsparcia 
społecznego 

,075(*) 0,023 0,033 0,325 0,061 0,067 ,069(*) 0,036 

Działanie przemyślane ,128(**) 0,001 ,122(**) 0,001 ,131(**) 0,001 ,144(**) 0,001 
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Działanie instynktowne ,287(**) 0,001 ,404(**) 0,001 ,410(**) 0,001 ,415(**) 0,001 

Unikanie ,358(**) 0,001 ,257(**) 0,001 ,316(**) 0,001 ,355(**) 0,001 

Działanie "nie wprost" ,380(**) 0,001 ,467(**) 0,001 ,428(**) 0,001 ,475(**) 0,001 

Działanie antyspołeczne ,425(**) 0,001 ,554(**) 0,001 ,503(**) 0,001 ,550(**) 0,001 

Działanie agresywne ,377(**) 0,001 ,510(**) 0,001 ,493(**) 0,001 ,517(**) 0,001 
**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 
 

Zachowania agresywne współwystępują z negatywnymi strategiami zaradczymi ale także ze strategiami pozytywnymi takimi 

jak: działania asertywne, współpraca społeczna, działania przemyślane. 

Tab. 31. Związek zachowań agresywnych z zachowaniami konstruktywnymi (korelacja r-Pearsona):  

 

Zachowania konstruktywne SUMA 1-16 

r p 

Przejawy agresji instrumentalnej -,143(**) 0,001 

Przejawy agresji wrogiej -0,062 0,061 

Przejawy agresji reaktywnej -,087(**) 0,009 

Nasilenie zachowań agresywnych WO  -,111(**) 0,001 
**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
 

Występuje związek zachowań agresywnych, za wyjątkiem agresji wrogiej, a zachowaniami konstruktywnymi.  

Wniosek: młodzież przejawia zarówno zachowania konstruktywne jak i negatywne. Poszukuje własnej :drogi” zaspokojenia 

potrzeb i realizacji celów. 
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Tab. 32. Związek zachowań agresywnych z zachowaniami konstruktywnymi (korelacja rho-Spearmana):  

 

Przejawy agresji 
instrumentalnej 

Przejawy agresji 
wrogiej 

Przejawy agresji 
reaktywnej 

Nasilenie zachowań 
agresywnych WO (Gaś) 

rho p rho p rho p rho p 
Budowanie relacji bliskości i zrozumienia 

z przyjaciółmi 
-,126(**) 0,001 -0,045 0,177 -0,048 0,15 -,077(*) 0,021 

Dbanie o wygląd 0,049 0,144 ,108(**) 0,001 ,096(**) 0,004 ,098(**) 0,003 

Osiąganie dobrych wynikami w nauce -,193(**) 0,001 -,116(**) 0,001 -,155(**) 0,001 -,176(**) 0,001 

Uprawianie sportu  0,026 0,434 0,054 0,104 -0,015 0,653 0,013 0,692 

Wyznaczanie i osiąganie ambitnych celów  -,134(**) 0,001 -0,048 0,153 -0,055 0,101 -,082(*) 0,014 

Samodzielne zarabianie pieniędzy  0,001 0,984 0,007 0,826 0,022 0,512 0,013 0,699 

Pogłębianie wiary religijnej -0,02 0,555 -0,039 0,238 -,082(*) 0,014 -0,057 0,088 

Przestrzeganie zasad moralnych -,163(**) 0,001 -,138(**) 0,001 -,137(**) 0,001 -,169(**) 0,001 

Poszukiwanie prawdziwej miłości -0,025 0,447 -0,022 0,505 -0,015 0,65 -0,022 0,503 

Realizowanie życiowych pasji i 

zainteresowań 
-,134(**) 0,001 -0,022 0,508 -0,049 0,145 -,078(*) 0,02 

Uczenie się praktycznych umiejętności  -0,014 0,674 0,03 0,365 0,004 0,895 0,001 0,979 

Rozwijanie zdolności artystycznych  -0,012 0,716 -,076(*) 0,023 -0,016 0,635 -0,033 0,324 

Angażowanie się w ważne sprawy 

społeczne 
-0,005 0,884 -0,021 0,535 0,001 0,969 -0,01 0,757 

Kształtowanie charakteru -,076(*) 0,023 -0,018 0,589 -0,001 0,972 -0,033 0,324 

Budowanie relacji bliskości i zrozumienia 

z członkami rodziny 
-,220(**) 0,001 -,135(**) 0,001 -,153(**) 0,001 -,188(**) 0,001 

Pomoc innym ludziom -,116(**) 0,001 -,104(**) 0,002 -,102(**) 0,002 -,118(**) 0,001 
**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 
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VI. Wnioski i rekomendacje 
 

Uzyskane wyniki badań są typowe zarówno dla chłopców (50%) jak i dziewcząt (50%), dla młodzieży miejskiej (50%) jaki 

wiejskiej (50%).  Średnia wieku badanej młodzieży 17 lat. Średnia ocen szkolnych 3,69. Młodzież pochodzi w większości z 

rodzin pełnych (80%) o dobrej sytuacji materialnej. Zmienne socjodemograficzne takie jak miejsce zamieszkania, rodzina, 

sytuacja materialna, nie warunkują zachowań ryzykownych (także agresywnych). 

 

Występują różnice pomiędzy płcią. Zachowania ryzykowne/agresywne (instrumentalne, wrogie, reaktywne) częściej 

przejawiają chłopcy. Rozwój chłopców jest bardziej dynamiczny niż dziewcząt. Chłopców cechuje zarówno więcej zysków w 

zasobach (podmiotowych i materialnych), wyższy poziom zaspokojenia potrzeb (fizjologicznych i bezpieczeństwa) jak i 

większe straty w zasobach (podmiotowych, stanu, materialnych). Dziewczęta częściej posługują się strategią wsparcia 

społecznego chłopcy unikaniem, działaniami „nie wprost” i antyspołecznymi. Dziewczęta częściej przejawiają zachowania 

konstruktywne, są one także bardziej zróżnicowane. Zachowaniami konstruktywnymi typowymi dla chłopców są uprawianie 

sportu i samodzielne zarabianie pieniędzy.  

 

 

Młodzież dąży do realizacji tych samych celów – zaspokojenia potrzeb o charakterze podstawowym (fizjologicznych), 

bezpieczeństwa, miłości i przynależności, szacunku oraz samo aktualizacji. W celu zaspokojenia potrzeb posługuje się 

dostępnymi jej strategiami zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi. 
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Stosowanie strategii pozytywnych współwystępuje z zyskami w zasobach oraz zaspokojeniem potrzeb rozwojowych. 

Negatywne korelacje zachodzą pomiędzy strategiami pozytywnymi a utratą zasobów.  

 

Negatywne strategie zaradcze współwystępują z zachowaniami o charakterze agresywnym: zabraniem czyjejś własności 

przemocą, niszczeniem ze złości rzeczy, samouszkodzeniami, inicjowaniem bójek, zadawaniem sobie ból, odwetem, 

przeszkadzaniem, zachowaniami nieobliczalnymi, agresją słowną (wyzwiskami), rzucaniem przedmiotami, brakiem kontroli 

gniewu, obrażaniem innych. 

Zachowania agresywne pozostają w negatywnym związku z poziomem zaspokojenia potrzeb psychicznych. Wykazują one 

jednak korelację pozytywną z zyskami w zasobach materialnych co wskazuje, że agresja prowadzi u młodzieży do korzyści 

materialnych (wymuszenia). Zachowania agresywne współwystępują z utratą zasobów. Prowadzą do zaspokojenia potrzeb 

podstawowych ale uniemożliwiają zaspokojenie potrzeb rozwojowych. 

 
Rekomendacje 

 
W oddziaływania o charakterze wczesnej interwencji, na podstawie wyników badań,  należy: 

- zagospodarować wysoki potencjał rozwojowy młodzieży w sposób konstruktywny; 

- uwzględnić różnice płciowe w preferencjach zachowań konstruktywnych; 

- wzmocnić zachowania konstruktywne poprzez wykorzystanie ich związku z zyskami; 

- obniżyć strategie negatywne poprzez wskazanie przypadkowości i krótkoterminowości ich pozornego sukcesu; 

- wykorzystać chęć młodzieży do pozyskania dóbr materialnych dla kształtowania strategii pozytywnych wskazujących na 

związek własnej skuteczności i zaplanowanego działania z sukcesem. 


