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WZORY OSOBOWE MŁODZIEŻY NIEPRZYSTOSOWANEJ 
SPOŁECZNIE – PRZYKŁAD WYCHOWANKÓW 

MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH

Celem doniesienia jest odpowiedź na pytanie, jakie wyróżnione osoby są dla nieletnich 
skierowanych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych godne naśladowania oraz czy 
preferowane wzory różnią się w grupie nieletnich dziewcząt i nieletnich chłopców. Badania 
miały charakter ilościowy. Dobór grupy badanej miał charakter celowo-losowy. Ogółem prze-
badano 481 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Najważniejsze wzory 
osobowe, jakie deklaruje młodzież nieprzystosowana, zostały usytuowane w następującej kolej-
ności: matka, babcia, siostra, brat, dziadek, ojciec, kolega, koleżanka, wychowawca, nauczyciel, 
ksiądz. Analiza testem U Manna-Whitneya wykazała, że preferowane wzory do naśladowania 
w opinii chłopców i dziewcząt różnią się istotnie statystycznie (p < 0,05). Dla nieletnich chłop-
ców częściej wzory do naśladowania stanowią osoby z najbliższego kręgu rodzinnego (matka, 
ojciec, siostra, brat, dziadek), z kręgu rówieśniczego (koleżanka, kolega), ze środowiska szkol-
nego (ksiądz). Porównanie nie wykazało istotnych różnic między dziewczętami i chłopcami 
odnośnie do takich wzorów, jak babcia, nauczyciel, wychowawca. Znaczy to, że zarówno dla 
nieletnich chłopców, jak i dziewcząt osoby te stanowią wzory w podobnym stopniu.

Słowa kluczowe: wzory osobowe, młodzież, nieprzystosowanie społeczne

Wprowadzenie

Wzór osobowy to termin funkcjonujący i szczególnie istotny zwłaszcza w na-
ukach społecznych. W pracy przyjęto, że wzór osobowy to normatywny model 
o charakterze aksjologicznie wartościującym, to postać realna, która zachęca lub 
powinna zachęcać do naśladowania (Ossowska, 1986). To także wyidealizowany 
konstrukt teoretyczny określonej postaci, który jednakże musi charakteryzować 
się dwoma właściwościami: powinien zachować cechy o wartościach dodatnich 
oraz spotkać się z uznaniem, aprobatą, a także naśladownictwem innych (Fili-
piak, 2000, s. 101). Wzory powinny pełnić istotną rolę w procesie kształtowania 
tożsamości, wartości, postaw i zachowań młodzieży nieprzystosowanej społecz-
nie. Wzór stanowić może również obrazujący jakiś ideał zbiór norm, wartości 
i cech. Zawsze jednak chodzi o opis lub wyobrażenie jakiejś postaci, której cechy 
bądź czyny uważa się za godne naśladowania. Cecha ta warta jest podkreślenia, 
ponieważ ma istotne znaczenie nie tylko w procesie naśladownictwa i ogólnie 
pojętego wychowania, ale także na przykład kształtowania i motywowania wy-
chowanków do określonych czynności. Wzór osobowy przeważnie jest autoryte-
tem, cechuje go pewna charyzma (Karney, 2007).
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Jednym z zadań okresu dorastania jest poszukiwanie nowych punktów odnie-
sienia w postaci idei oraz wzorców osobowych, którym młody człowiek mógłby 
być wierny, którym – bez naruszania własnej autonomii – chciałby się podpo-
rządkować. Pojęcie wzorów osobowych w niniejszej pracy jest istotne, ponieważ 
stanowi jeden z wyznaczników rozwoju młodego człowieka i jest mechanizmem 
tworzenia się tożsamości. Poszukiwanie postaci znaczących przez młodzież jest 
powiązane z kształtowaniem się własnego „ja”, ułatwia budowanie zintegrowanej 
wewnętrznie i zewnętrznie tożsamości. Źródło wzoru osobowego to środowisko 
społeczno-kulturowe, w którym jednostka się wychowuje i socjalizuje. Funkcjo-
nując w trzech podstawowych kręgach: wychowawczym (rodzina, szkoła), pracy 
(warsztaty, szkoła zawodowa, gospodarstwo rolne), zabawy (koledzy i rówieśni-
cy), jednostka przejmuje proponowany jej wzór identyfikacyjny, który jest dla niej 
atrakcyjny i z którym chce się utożsamiać (Znaniecki, 2001, s. 120–121).

Typ idealny uzyskuje się poprzez jednostronne spotęgowanie jednego lub kilku 
punktów widzenia oraz przez złączenie w jednym wewnętrznie spójnym myślo-
wym obrazie całego bogactwa rozproszonych i z trudem zauważalnych, ówdzie 
liczniejszych, ówdzie mniej licznych, miejscami w ogóle nieobecnych, jednostko-
wych zjawisk, które dobrze pasują do owych jednostronnie uwypuklonych punktów 
widzenia (Szacki, 2006, s. 466). Leon Dyczewski (1995, s. 125–127) wyróżnił wzorce 
osobowe, którymi są konkretne osoby najbardziej urzeczywistniające wzory propa-
gowane przez grupę, społeczność. Ludzie tacy stawiani są jako wzory do naślado-
wania po to, by inni, patrząc na ich życie, wiedzieli, jak we własnym życiu można 
i należy realizować wartości i cele zawarte w propagowanym wzorze osobowym.

Wzory zmieniają się niejednokrotnie w ciągu życia pod wpływem różnych czyn-
ników, np. nowych znajomości, mass mediów czy literatury. Aktualnie młodzi ludzie 
chętnie naśladują osoby atrakcyjne, mające prestiż, władzę, pieniądze czy kompetencje. 
U każdego człowieka tendencje do poszukiwania wzorów bywają silniejsze w okresie 
dojrzewania niż w życiu dorosłym (Ossowska, 1992, s. 9–15). Odnosząc się do młodzie-
ży można zauważyć także istnienie tzw. antywzorów, które działają na zasadzie prze-
ciwstawiania się narzucanym wzorom. W kształtowaniu się tożsamości jednostek, jak 
i całych grup, bycie w opozycji do czegoś/kogoś odgrywało i odgrywa nieraz większą 
rolę niż podporządkowanie się propagowanym wzorom (Ossowska, 1986, s. 10). Naśla-
dowanie przez młodych ludzi nieprzystosowanych społecznie postaci uznanych przez 
społeczeństwo za niepożądane czy nieakceptowane, stymuluje kształtowanie się ich toż-
samości. Jeżeli na opisany problem spojrzymy z perspektywy strukturalnej koncepcji 
opisującej ład społeczny i jego zaburzenia, to zauważymy, że młodzież może zwracać się 
w kierunku wzorów dewiacyjnych, które są osiągalne i łatwiej jest z nimi się identyfiko-
wać. Anna Zawada (2013) zauważa, że współcześnie przewartościowaniu ulega trady-
cyjny system wartości, a powszechnie szanowane, uznawane autorytety często tracą rolę 
wzorcotwórczą. Ich miejsce pozostaje niewypełnione lub zajęte przez postacie, którym 
z różnych względów trudno przypisać miano wzorca osobowego.

Celem niniejszego doniesienia jest odpowiedź na pytanie, jakie wyróżnione oso-
by są dla nieletnich skierowanych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych 
godne naśladowania oraz czy preferowane wzory różnią się w grupie nieletnich 
dziewcząt i nieletnich chłopców. W pracy założono, że wzór osobowy to postać re-
alna, która zachęca lub powinna zachęcać do naśladownictwa; uściślając, wzorem 
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osobowym dla jednostki lub grupy jest postać ludzka, która powinna lub jest fak-
tycznie dla tej jednostki lub tej grupy przedmiotem aspiracji (Ossowska, 1986, s. 13).

Osoby badane

Dobór grupy badanej miał charakter celowo-losowy. Kryterium doboru celowe-
go był rodzaj placówki, w której badani zostali umieszczeni przez sąd rodzinny. 
Próbę wyznaczał charakter populacji (skończona) i jej specyfika (młodzież, wobec 
której wydziały rodzinne i nieletnich sądów rejonowych zastosowały środek wycho-
wawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych). 
Według informacji Ośrodka Rozwoju Edukacji w kwietniu 2014 r. w młodzieżo-
wych ośrodkach wychowawczych przebywało 5057 wychowanków (3129 chłopców 
w normie intelektualnej, 409 chłopców niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 
lekkim, 1427 dziewcząt w normie intelektualnej i 92 dziewczyny niepełnosprawne 
intelektualnie w stopniu lekkim). Z tego powodu wyznaczono także niezbędną wiel-
kość próby nb=390 dla populacji wychowanków młodzieżowych ośrodków wycho-
wawczych (przy dobrze próby uwzględniono wyłącznie wychowanków w normie 
intelektualnej) przy współczynniku ufności 0,90 i błędzie maksymalnym na pozio-
mie 4% (Brzeziński, 2004). Biorąc pod uwagę te wyliczenia, przebadano ogółem 481 
wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Wyniki i omówienie badań

W celu zdiagnozowania, jakie osoby stanowią dla nieletnich wzory do naśla-
dowania, poproszono badanych o ustosunkowanie się do następującego pyta-
nia: Która osoba z twego otoczenia prezentuje dla ciebie wzór do naśladowania? 
W rozpoznaniu, jakie osoby stanowią dla młodzieży wzory, wykorzystano skalę 
od 1 w przypadku odpowiedzi „zdecydowanie nie”, do 5 przy odpowiedzi „zde-
cydowanie tak”. Zamieszczony wykres ilustruje deklaracje młodzieży na temat 
osób stanowiących dla nich wzory osobowe, ważnych dla ich własnej autokreacji.

Wzory osobowe, biorąc pod uwagę całą grupę badaną, zostały usytuowane 
w następującej kolejności: matka, babcia, siostra, brat, dziadek, ojciec, kolega, ko-
leżanka, wychowawca, nauczyciel, ksiądz. Dla praktyki pedagogicznej przydatne 
wydaje się wyodrębnienie kręgów środowiskowych, które stanowią wzory dla nie-
letnich. Są one ważne nie z punktu widzenia więzi terytorialnej, lecz funkcjonalnej, 
wiążącej dziecko z określonymi instytucjami, grupami czy organizacjami. Pierw-
szą grupę autorytetów stanowią dla nich osoby z rodziny, następnie grupa rówie-
śnicza (krąg koleżeński). Najmniejszy wpływ na jednostkę mają osoby związane 
z wychowaniem instytucjonalnym. Jak łatwo zauważyć, osoba, która jest wzorem 
do naśladowania dla wychowanków ośrodków wychowawczych, to matka. Ro-
dzice stanowią pierwsze osoby znaczące w życiu każdej jednostki, jednak w tej 
grupie młodzieży często mamy do czynienia z rodzinami rozbitymi, niepełnymi 
czy zrekonstruowanymi. Tłumaczy to stosunkowo niską pozycję ojca w porówna-
niu z innymi członkami rodziny. Taki stan może wynikać z braku obecności ojca 
(wyjazd za granicę, przebywanie w zakładzie karnym, śmierć, opuszczenie rodzi-
ny) w trakcie socjalizacji i wychowania dziecka. Dlatego wyższe miejsca zajmują 
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inni członkowie rodziny. Ich wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka jest 
niemalże automatyczny, gdyż dziecko nie może kwestionować ich znaczenia z po-
wodu potrzeb, których źródło zaspokojenia stanowią właśnie rodzice, dziadkowie 
czy rodzeństwo. Kolejne pozycje zostały przypisanie kolegom i koleżankom. Mają 
oni znaczący wpływ na rówieśników w okresie dorastania, kiedy młodzi ludzie 
kwestionują i buntują się przeciw różnorodnym aspektom życia płynącym od do-
rosłych. Niemniej jednak rówieśnicy zostali umieszczeni na dalszych pozycjach 
jako osoby stanowiące wzory do naśladowania. W tym miejscu trzeba również 
założyć, że niektóre cechy danej osoby (styl, wygląd, charakter) mogą się podobać 
młodym ludziom, ale niekoniecznie chcą tacy być. 

Wykres. Wzory osobowe deklarowane przez wychowanków młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych

Triadę autorytetów, niewątpliwie istotną z pedagogicznego punktu widzenia, 
stanowią nauczyciel, wychowawca, ksiądz. Wiele dotychczasowych badań po-
twierdza tezę Carla Rogersa (1983, s. 11), iż w procesie zbliżania szkoły do funk-
cjonującej rzeczywistości wychowawcy pełnić muszą rolę wzorca osobowościowe-
go godnego naśladowania przez uczniów. Wychowawcy bowiem odzwierciedlają 
świat ludzi dorosłych – zarówno ich zagubienie, dylematy moralne i trudności 
egzystencjalne, jak również przekazywane z pokolenia na pokolenie społecznie 
uznane wartości. Oprócz tego są to osoby najbliższe dla tej grupy młodzieży, któ-
ra została umieszczona w placówkach resocjalizacyjnych. Bez wątpienia powinny 
one stanowić wzory do naśladowania, ponieważ są osiągalne w ich teraźniejszym 
codziennym życiu, wychowują, wprowadzają w świat wiedzy, jak również przed-
stawiają kierunki różnorodnych możliwości w kształtowaniu siebie.
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W badaniach skupiono się także na opisie różnic preferowania osób znaczących 
w życiu młodzieży nieprzystosowanej. W celu znalezienia odpowiedzi na pytanie ba-
dawcze, czy wzory do naśladowania, jakie preferuje młodzież, różnią się w zależności 
od płci, zastosowano test nieparametryczny U Manna-Whitneya (ze względu na różnice 
w liczebności porównywanych grup oraz niespełnione założenia o zgodności z rozkła-
dem normalnym zmiennych zależnych). Wyniki porównania przedstawiono w tabeli.

Tabela
 Różnice w preferencjach wzorów osobowych a płeć badanych

Wzory osobowe Płeć N Średnia ranga U Manna-Whitneya Istotność

Wychowawca
mężczyzna 252 232,35

26246,500 0,874
kobieta 210 230,48

Ksiądz
mężczyzna 250 245,80

21425,500 0,000
kobieta 206 207,51

Kolega
mężczyzna 250 251,60

20726,000 0,000
kobieta 209 204,17

Koleżanka
mężczyzna 250 241,53

23243,500 0,036
kobieta 209 216,21

Dziadek
mężczyzna 248 244,90

20485,500 0,003
kobieta 203 202,91

Babcia
mężczyzna 251 229,20

25802,000 0,970
kobieta 206 228,75

Nauczyciel
mężczyzna 248 220,12

23713,500 0,140
kobieta 207 237,44

Brat
mężczyzna 247 252,40

19167,500 0,000
kobieta 206 196,55

Siostra
mężczyzna 244 238,68

20939,000 0,005
kobieta 202 205,16

Ojciec
mężczyzna 246 256,57

17449,500 0,000
kobieta 204 188,04

Matka
mężczyzna 255 243,80

23767,000 0,030
kobieta 209 218,72

Analiza testem U Manna-Whitneya wykazała, że preferowane wzory do naśla-
dowania w opinii chłopców i dziewcząt różnią się istotnie statystycznie (p < 0,05). 
Dla nieletnich chłopców częściej wzory do naśladowania stanowią osoby z najbliż-
szego kręgu rodzinnego (matka, ojciec, siostra, brat, dziadek), z kręgu rówieśniczego 
(koleżanka, kolega), jak również ze środowiska szkolnego (ksiądz). Porównanie nie 
wykazało istotnych różnić między dziewczętami i chłopcami odnośnie do takich 
wzorów, jak: babcia, nauczyciel, wychowawca. Znaczy to, że zarówno dla nieletnich 
chłopców, jak i dziewcząt osoby te stanowią wzory w podobnym stopniu.

Analizując preferencje wzorów osobowych nieletnich dziewcząt i chłopców można 
odwołać się do badań związanych z kształtowaniem się tożsamości płciowej, w któ-
rej niezmiernie ważne są postawy i świadomość własnej płciowości prezentowane 
przez rodziców. Rodzice są bowiem pierwotnymi i najważniejszymi modelami kobie-
cości i męskości, na podstawie których dziecko naśladuje zachowania odpowiednie 



KAROL KONASZEWSKI

SZKO£A SPECJALNA 5/2017, 335–341340

dla określonej płci (Bajkowski, 2010, s. 31). Ponadto Tomasz Bajkowski podkreśla, że 
nawet we wczesnym rozwoju dziecka rodzice nie są dla niego jedynymi modelami 
kobiecości i męskości. Ważną grupą biorącą udział w socjalizacji płciowej dziecka są 
osoby z najbliższej rodziny, a przede wszystkim starsze rodzeństwo oraz dziadko-
wie. Szczególnie przy nieczęstej obecności rodziców (lub ich braku) dzieci poszukują 
wzorców potrzebnych do modelowania zachowań wśród innych członków rodziny, 
niekiedy ze zdziwieniem obserwując różnice między reprezentantami określonej płci. 
Ich wpływ na postrzeganie ról jest istotny z kilku powodów. Dziadkowie prezentują 
zazwyczaj jeszcze bardziej stereotypowe wizerunki kobiecości i męskości, a więc bazu-
jące na odmienności, natomiast starsze rodzeństwo ukazuje wyższy poziom kształto-
wania się tożsamości płciowej, przez który przechodzi dziecko (tamże, s. 31–36).

Podsumowanie

Istotnym wynikiem uzyskanych badań jest to, że jednostki zaangażowane w pra-
cę wychowawczą nie stanowią dla nieletnich osób godnych naśladowania. Można 
spróbować postawić tezę, że są dosłownie antywzorami. W tym przypadku jest to 
ważną przesłanką dla osób zajmujących się wychowaniem w kontekście uzyska-
nia efektów terapeutycznych, naprawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych. 
Ponadto trzeba zwrócić uwagę na istotny fakt, że jednostka pracująca w placówce 
resocjalizacyjnej powinna oddziaływać na wychowanka także za pomocą wpływu 
osobistego, który polega m.in. na uaktywnianiu potencjałów wychowanka za pomo-
cą przykładu własnej osoby. Gdy wychowawca nie jest dla nieletniego osobą god-
ną naśladowania, może to być niezwykle trudne lub nawet niewykonalne. Ujmując 
rzecz od strony wychowanków można założyć, że wychowankowie będą wykazy-
wali większą skłonność do nawiązania i podtrzymania interakcji z wychowawcą, 
gdy będzie on im bliższy (będzie osobą znaczącą, wzorem do naśladowania), na-
stępnie wychowankowie będą mogli sami przejawiać taką postawę (zachowania), 
która będzie społecznie akceptowalna i pozwoli na twórczą partycypację w różnych 
środowiskach, począwszy od lokalnego poprzez regionalne aż do narodowego.

Zgodnie z koncepcją twórczej resocjalizacji (Konopczyński, 2006) można stwier-
dzić, że jeżeli wychowawca przyjmie określone strategie ukierunkowane na uaktyw-
nienie potencjałów wychowanka, to – będąc osobą (w percepcji nieletniego) godną 
naśladowania – łatwiej będzie mu te założone cele osiągnąć, zarówno w pracy roz-
wijającej zdolności młodego człowieka (sport, muzyka), jak również w codziennej 
pracy wychowawczej (doradzanie, przekazanie informacji, organizowanie). Im bar-
dziej wychowawca jest atrakcyjny dla osób poddanych jego wpływowi, tym bar-
dziej zwiększa się szansa identyfikacji. Znaczy to, że jeżeli wychowawca cieszy się 
uznaniem w grupie wychowawczej i jego umiejętności (plastyczne, muzyczne, ak-
torskie) wydają się wychowankom atrakcyjne, mogą oni naśladować jego zachowa-
nia i w większym stopniu chcieć nabyć kompetencje podobne do tych, które ma wy-
chowawca. Tego rodzaju reakcje kształtują pozytywną tożsamość jednostki nieprzy-
stosowanej. Co więcej, trzeba podkreślić, że wychowawca powinien dbać o to, aby 
wychowanek zorientował się, że wychowawca wspólnie z nim przeżywa i realizuje 
określone zadania (Czapów, Jedlewski, 1971, s. 344). Utrzymanie takiej więzi wyma-
ga od osób zajmujących się wychowaniem resocjalizującym nie tylko rzeczywistych 
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starań o dobro wychowanka, ale także wyrażania aprobaty w życiowo doniosłych 
dla wychowanka sytuacjach, jak również jego aktywności (tamże, s. 346).

Analizując zaprezentowanie dane można zauważyć, że wystąpiły istotne staty-
stycznie różnice w zależności od płci w wyborze do naśladowania takich wzorów, 
jak matka, ojciec, siostra brat, dziadek, koleżanka, kolega i ksiądz. Nieletni chłopcy 
w znaczenie wyższym stopniu deklarują, że wymienione osoby potencjalnie mogą 
stanowić wzory do naśladowania. Można założyć, że młodzi ludzie w towarzy-
stwie rówieśników chętnie spędzają czas, dyskutują, dzielą się własnymi obawami 
i przeżyciami. Wobec tego ciekawe wydaje się, że dla młodzieży nieprzystosowanej 
społecznie osoby, które są godne naśladowania, to w pierwszej kolejności matka, 
następnie dziadkowie i rodzeństwo. To także może potwierdzać tezę o silnej potrze-
bie kontaktu z rodziną i poszukiwaniu psychicznego wsparcia w domu rodzinnym.
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ROLE MODELS OF SOCIALLY MALADJUSTED YOUTH – WITH THE 
EXAMPLE OF THE RESIDENTS OF YOUTH EDUCATIONAL CENTERS

Summary

This report aims to examine which specific persons are considered to be aspirational role 
models by minors referred to youth educational centers and whether the role models vary 
among underage girls and underage boys. The research was quantitative in nature and par-
ticipants were selected through purposeful random sampling. A total of 481 residents of youth 
educational centers were included in the study. The most important role models mentioned by 
the maladjusted youth in the study were placed in the following order: mother, grandmother, 
sister, brother, grandfather, father, friend, teacher, care/support worker, and priest. Data analy-
sis performed with the use of the Mann-Whitney U test demonstrated that the preferred role 
models differ significantly (p < 0.05) between boys and girls. Underage boys’ role models more 
frequently included people from their inner family circle (mother, father, sister, brother, grand-
father), their peer group (acquaintance, friend), as well as the school environment (priest). The 
comparison revealed no significant differences between boys and girls regarding the following 
role models: grandmother, teacher, and support/care worker. This means that these function as 
role models for both underage boys and girls to a similar extent.

Key words: role models, youth, social maladjustment


