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CHARAKTERYSTYKA NIEPRZYSTOSOWANIA
SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY PODSĄDNEJ

Streszczenie

Głównym celem artykułu jest poznanie obrazu nieprzystosowania społecznego mło-
dzieży podsądnej. Badania empiryczne przeprowadzono w grupie młodzieży, wobec której
sądy rodzinne i nieletnich wydały postanowienie o zastosowaniu środka wychowawczego
w postaci nadzoru kuratora. Grupę kontrolną stanowili uczniowie z zasadniczych szkół za-
wodowych. Łącznie uzyskano dane od 317 badanych osób (153 podsądnych i 164 uczniów
szkół zawodowych). Okazało się, że grupa podsądna przejawia wyższy poziom nieprzystoso-
wania społecznego w porównaniu z grupą kontrolną. Obraz ten prezentuje wadliwość funk-
cjonowania we wszystkich rolach społecznych (dziecka, ucznia, kolegi) odgrywanych przez
młodzież w wieku szkolnym oraz szeroki wachlarz zachowań aspołecznych i zachowania
nacechowane uciążliwą dla rodziców niesubordynacją.

Słowa kluczowe: nieprzystosowanie społeczne, młodzież, nadzór kuratorski

The profile of socially maladjusted youth placed under court guardianship
Abstract

The main aim of the paper is to outline the image of the youth’s social maladjustment.
Our empirical studies were conducted on a group of young people for whom family and
juvenile courts had ordered the application of court guardianship as educational measure.
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The control group consisted of vocational school students. In total, data was gathered from
317 subjects (153 defendants and 164 vocational school students). The findings prove that in
comparison with the control group, defendants show a higher level of social maladjustment.
This testifies to the impaired functioning across all social roles (child, student, colleague) to
be played by school age youth and to a wide variety of antisocial behaviors and of contumacy
manifestations, highly bothersome for parents.

Keywords: social maladjustment, youth, court guardianship

Wprowadzenie

Człowiek na drodze do dorosłości przechodzi kilka faz rozwojowych
charakteryzujących się określoną specyfiką. Z psychologicznego i spo-
łecznego punktu widzenia jako najtrudniejszy zaznacza się okres adole-
scencji, który cechuje się między innymi wzmożoną aktywnością spo-
łeczną młodzieży, szczególnie w obrębie grupy rówieśniczej. W tym cza-
sie następuje naturalne osłabienie więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami,
a związane jest to przede wszystkim z konfliktem pokoleń, chwiejnością
emocjonalną, krytycznym nastawieniem wobec otoczenia zewnętrznego.
Naturalną konsekwencją jest obniżenie autorytetu rodzicielskiego, a tak-
że pojawiające się coraz częściej konflikty i nieporozumienia między ro-
dzicami a dziećmi (Rybak 2001: 45). Należy pokreślić, że w tym okresie
rozwoju młodzież jest szczególnie podatna na niekorzystne wpływy śro-
dowiskowe implikujące różne problemy.

Niemal codziennie media informują o zachowaniach młodzieży nie-
zgodnych z ogólnie przyjętymi normami prawnymi, społecznymi i mo-
ralnymi. Fakty te budzą niepokój indywidualny i społeczny, w ramach
którego rodzi się swoisty dualizm obaw o własne bezpieczeństwo oraz
obaw o przyszłość społeczeństwa, gdyż młodzi ludzie niepoddawani ko-
rekcie wychowawczej w przyszłości mogą zasilić szeregi dorosłych prze-
stępców. Ponadto zdarzenia przestępcze, których sprawcami są młodzi lu-
dzie, stanowią świadectwo porażki wychowawczej środowisk odpowie-
dzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży, a zatem głównie rodzin
i szkół. W związku z tym obraz zachowań świadczących o demoraliza-
cji młodego człowieka, jak również zachowań przestępczych noszących
miano nieprzystosowania społecznego z uwagi na to, że może prowadzić
do negatywnych następstw, wymaga precyzyjnej diagnozy. Znajomość ak-
tywności i towarzyszących inklinacji społecznego funkcjonowania mło-
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dzieży stanowi niezbędny warunek do podejmowania konstruktywnych
działań naprawczych.

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji nieprzysto-
sowania społecznego. Jedne z nich odnoszą się do czynników psycholo-
gicznych, jak między innymi ujęcie proponowane przez Halinę Spionek
(Spionek 1969). Autorka uważa, że dzieci nieprzystosowane społecznie
doświadczają zaburzenia sfery emocjonalno-wolowej oraz zaburzeń cha-
rakteru i osobowości, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia stosun-
ków społecznych między dziećmi a otoczeniem (Spionek 1969: 274). Inny
badacz problemu Otton Lipkowski w swojej definicji nieprzystosowania
społecznego nie tylko zwraca uwagę na psychologiczny aspekt zaburze-
nia, lecz także podkreśla etiologię problemu oraz niezgodność zachowań
z normami społecznymi (Lipkowski 1971: 37). Zdaniem Lesława Pytki
termin „nieprzystosowanie społeczne” jest skrótem językowym oznacza-
jącym rozmaite zachowania o charakterze antyspołecznym. Można zatem
uznać, że są to takie zachowania dzieci i młodzieży, które pozostają w kon-
flikcie z istniejącymi normami współżycia społecznego. Zachowaniom
tym towarzyszą negatywne reakcje społeczne ze względu na demonstra-
cyjną szkodliwość społeczną jak: naruszanie ideałów i norm prawnych,
obyczajowych i moralnych, lub też cierpienia otoczenia społecznego. Za-
tem mówiąc o nieprzystosowaniu społecznym dzieci i młodzieży, należy
mieć na uwadze wszelkie formy zachowania będące przejawem wadliwe-
go reagowania na istniejące moralne, obyczajowe i prawne standardy oraz
oczekiwania społeczne (Pytka 1984: 6).

Należy jednak zauważyć, że sama orientacja definicyjna w tym ob-
szarze nie wystarczy, żeby zniwelować problem. Zdaniem popularyzatorki
wiedzy psychologicznej Justyny Dąbrowskiej „przed demoralizacją dziec-
ka może je uratować tylko i wyłącznie kontakt z kimś, kogo uzna za au-
torytet, który będzie normalnym, uczciwym człowiekiem” (Dąbrowska
2001: 76). Zatem należy podkreślić, że kształtowanie właściwej relacji
wychowawczej młodego człowieka z rodzicem, nauczycielem, pedago-
giem, kuratorem czy pracownikiem socjalnym odgrywa istotną rolę w jego
rozwoju i wychowaniu oraz tworzy mechanizm zabezpieczający jednostkę
przed eskalacją procesu demoralizacji.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obecnie w Polsce dysponujemy
bogatym materiałem empirycznym, który świadczy o istniejącym związku
między wybranymi czynnikami środowiskowymi a nieprzystosowaniem
społecznym dzieci i młodzieży (m.in. Firkowska-Mankiewicz 1972: 29;
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Pospiszyl, Żabczyńska 1981: 84–110; Woźniakowska-Fajst 2009: 223–
–225) oraz materiałem diagnozującym stopień dewiacji młodzieży i po-
ziom przestępczości jednostek popadających w konflikt z prawem (m.in.
Szelhaus, Baucz-Straszewicz 1960: 184–185; Kossowska 2007: 453).
Przeglądu badań w tym zakresie na gruncie literatury polskiej dokona-
ła Ewa Kiliszek. Autorka sporządziła kwerendę wraz z opisem wyni-
ków badań w dostępnych publikacjach ukazujących czynniki ryzyka wy-
stąpienia niedostosowania społecznego i przestępczości nieletnich (Kili-
szek 2013).

Nieustannie dokonujące się przemiany życia społecznego nie pozwa-
lają jednak na zamknięcie tego obszaru badań przed naukową eksploracją,
a bogactwo już zgromadzonej wiedzy zobowiązuje do stałej jej weryfika-
cji. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, w niniejszym artykule omówiono
problematykę nieprzystosowania społecznego w dwóch grupach: młodzie-
ży podsądnej i młodzieży niezarejestrowanej w sądach — uczniów zasad-
niczych szkół zawodowych. Taki model badań pozwolił na porównanie
obydwóch grup oraz ustalenie różnic w poziomie nieprzystosowania oraz
nasileniu symptomów zjawiska.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce procedurami prawnymi sąd ro-
dzinny w sytuacji identyfikacji młodej osoby naruszającej normy prawne
wszczyna postępowanie w sprawie nieletniego. Następnie w przypadku
potwierdzenia faktu demoralizacji nieletniego lub dokonania przez niego
czynu karalnego postępowanie jest finalizowane orzeczeniem środka wy-
chowawczego lub poprawczego. Dla potrzeb niniejszego artykułu przyję-
to, że status młodzieży podsądnej mają te osoby, wobec których sąd ro-
dzinny zastosował środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora ro-
dzinnego. Ponadto przyjęto, że nieprzystosowanie społeczne charaktery-
zuje się takimi zachowaniami młodzieży, których przejawy doprowadzają
jednostkę do konfliktu z obowiązującymi normami społecznymi i trudno
poddają się naprawczym działaniom pedagogicznym (Ilnicka 2008: 17).

Metoda badań

Przedmiotem badań uczyniono nieprzystosowanie społeczne mło-
dzieży. Podstawowy problem badawczy zawiera się w pytaniach:

1. Jakie rodzaje nieprzystosowania społecznego charakteryzują mło-
dzież podsądną?
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2. Jakie zachowania o charakterze aspołecznym (destrukcyjnym) domi-
nują u młodzieży podsądnej?

3. Jakie problemy wychowawcze dostrzegają rodzice badanej młodzie-
ży?
W badaniach uczestniczyła młodzież (N = 317) w wieku od 13 do

17 lat. Grupę podstawową stanowiła młodzież podsądna (N = 153). Grupę
kontrolną stanowili uczniowie zasadniczych szkół zawodowych (N = 164).
Celowy dobór próby miał charakter kwotowy w zamiarze utrzymania od-
powiednich proporcji płci na podstawie danych statystycznych dotyczą-
cych ilości młodzieży podsądnej z podziałem na płeć.

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w ra-
mach którego wykorzystano technikę wywiadu oraz ankiety. W celu okre-
ślenia obrazu wadliwego funkcjonowania społecznego wykorzystano Ska-
lę Nieprzystosowania Społecznego Lesława Pytki (Pytka 1984), przezna-
czoną do badania młodzieży w wieku 13–17 lat. SNS składa się z sześciu
podskal. Cztery odnoszą się do funkcjonowania w roli dziecka w rodzinie,
ucznia w szkole, kolegi oraz zachowań antyspołecznych. Kolejna mierzy
stopień nagromadzenia niekorzystnych czynników biopsychicznych wy-
stępujących u dziecka, ostatnia natomiast — stopień nagromadzenia nie-
korzystnych czynników socjokulturowych (Pytka 1984: 7–8). Każda pod-
skala SNS składa się z 10 kategorii opisujących cechy społecznego za-
chowania w zakresie wyznaczonym tytułem podskal. Do opisu nasilenia
każdej cechy stosuje się trójstopniową skalę (0, 1, 2 punkty). Waga 0-
-punktowa przypisana jest stwierdzeniom określającym normalne, pożą-
dane społecznie cechy. Wadze 1- i 2-punktowej przypisane są stwierdzenia
określające odpowiednio umiarkowany i znaczny stopień nasilenia nega-
tywnych cech zachowania społecznego i cech sytuacji społeczno-kulturo-
wej. Podstawę określenia rodzaju i poziomu nieprzystosowania społecz-
nego stanowi suma punktów uzyskanych w poszczególnych skalach cząst-
kowych oddzielnie, a liczba zaburzeń obrazuje głębokość i obszar wadli-
wości w funkcjonowaniu jednostki.

Do wyłonienia destrukcyjnych zachowań młodzieży wykorzysta-
no listę zachowań autorstwa Krzysztofa Zajączkowskiego (Zajączkowski
2001: 56) zmodyfikowaną na potrzeby badawcze niniejszego artykułu,
zwaną dalej arkuszem zachowań. Arkusz ten zawierał 18 stwierdzeń wska-
zujących na istnienie i częstotliwość występowania różnego rodzaju zacho-
wań. Do opisu nasilenia zachowań stosowano skalę (wcale, sporadycznie,
często).
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Diagnozę problemów wychowawczych, których doświadczają rodzi-
ce lub opiekunowie młodzieży, postawiono na podstawie wywiadów z ro-
dzicami. Podczas prowadzonego wywiadu rodziców badanej młodzieży
proszono o wskazanie tych zachowań dzieci, które postrzegają jako do-
tkliwe, powtarzające się i trudne w korygowaniu. Zachowania te w dalszej
części artykułu nazywano problemami wychowawczymi.

Analiza wyników badań

Jeden z podstawowych problemów badawczych stanowiło pytanie do-
tyczące rodzajów nieprzystosowania społecznego młodzieży. Przez rodzaj
rozumie się ten obszar funkcjonowania, w którym badana młodzież prze-
jawia wadliwość. Do przeprowadzenia diagnozy w tym zakresie posłużyła
SNS Lesława Pytki.

Tabela 1. Rozkład wskaźników podskal SNS w grupie podsądnej (N = 153)

Zakres punktowy 0–20Statystyki
NR NK NS ZA BP SK

Za
kr

es Wynik min. 0 0 1 0 0 2
Wynik maks. 17 15 20 18 16 16

W
ar

to
śc

i
pr

ze
ci

ęt
ne Średnia 8,71 5,89 10,37 4,76 2,79 5,08

Mediana 8 5 10 4 2 4
Dominanta 7 4 8 3 0 4

D
ys

-
pe

rs
ja Odchylenie standardowe 3,985 3,627 4,572 3,323 2,561 2,551

V 45,75% 61,89% 44,08% 69,81% 91,79% 50,21%

Źródło: badania własne.

Szczegółową charakterystykę wymiarów nieprzystosowania społecz-
nego młodzieży podsądnej przedstawia tabela 1. Wartości średnich aryt-
metycznych wskazują, że wyniki nieprzystosowania społecznego doty-
czą dolnej części skali od 0 do 10 punktów. Najwyższą przeciętną mie-
rzoną średnią arytmetyczną badani osiągnęli w podskali nieprzystosowa-
nia szkolnego. W podskali dotyczącej niekorzystnych czynników biopsy-
chicznych uzyskany wynik jest znacznie niższy w porównaniu z pozosta-
łymi podskalami. Ponadto średnie arytmetyczne są w każdej z podskal
wyższe niż dominanty i mediany. Zatem można przypuszczać, że w oce-
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nie końcowej bardziej prawdopodobny jest wynik wysoki niż przeciętny.
Wskaźniki rozproszenia obrazują duży poziom zmienności w uzyskanym
zbiorze danych we wszystkich podskalach. Oznacza to, że w grupie pod-
sądnej mamy do czynienia z mocno zróżnicowanymi osobami w zakresie
nieprzystosowania społecznego.

Dane dotyczące rozkładów nieprzystosowania społecznego w po-
szczególnych podskalach charakteryzujących młodzież z grupy szkół za-
wodowych przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Rozkład wskaźników podskal SNS w grupie ze szkół zawodowych (N = 164)

Zakres punktowy 0–20Statystyki
NR NK NS ZA BP SK

Za
kr

es Wynik min. 0 0 0 0 0 0
Wynik maks. 12 14 16 5 10 8

W
ar

to
śc

i
pr

ze
ci

ęt
ne Średnia 4,22 2,01 4,89 1,17 0,62 0,28

Mediana 4,00 1,00 5,00 1,00 0,00 0,00
Dominanta 3 0 0 0 0 0

D
ys

-
pe

rs
ja Odchylenie standardowe 2,837 2,179 3,927 1,341 1,354 0,876

V 67,22% 108,40% 80,30% 114,61% 218,38% 312,85%

Źródło: badania własne.

Przedstawione w tabeli 2 dane dotyczące zakresu wyników w po-
szczególnych podskalach obrazują, że badana młodzież z grupy uczniów
szkół zawodowych najwyższą średnią arytmetyczną uzyskała w skali nie-
przystosowania szkolnego. Najniższe wyniki średnich dotyczą niekorzyst-
nych czynników socjokulturowych oraz niekorzystnych czynników biop-
sychicznych. Analiza współczynnikiem zmienności pozwala stwierdzić,
że badana grupa charakteryzuje się bardzo wysoką zmiennością w po-
szczególnych kategoriach nieprzystosowania.

Dane dotyczące rozkładów wyników otrzymanych przez badaną mło-
dzież wskazują na zróżnicowanie badanych grup. Większość badanych
otrzymała wyniki znajdujące się w dolnych kategoriach liczbowych, ale
rozłożone inaczej w obydwóch grupach. Młodzież podsądna przejawia
niewłaściwe formy zachowania w różnych sytuacjach społecznych. Nie-
rzadko równocześnie nie wywiązuje się należycie z roli ucznia i kolegi,
jak również jest niesubordynowana wobec rodziców.
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Tabela 3. Współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy podskalami w grupie podsądnej

Korelowane
podskale NR NK NS ZA BP SK

NR 1 0,403** 0,558** 0,599** 0,193* 0,371*
NK 0,403** 1 0,337** 0,302** 0,333** 0,343**
NS 0,558** 0,337** 1 0,599** 0,277** 0,286**
ZA 0,599** 0,302** 0,599** 1 0,197** 0,312**
BP 0,193* 0,333* 0,277** 0,197** 1 0,350**
SK 0,371** 0,343** 0,286** 0,312** 0,350** 1

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001

Źródło: badania własne.

Zależności pomiędzy poszczególnymi rodzajami nieprzystosowania
społecznego w badanych grupach zaprezentowano w tabelach 3 i 4.

Obliczone korelacje pomiędzy wyodrębnionymi podskalami (tabe-
la 3) wskazują na to, że nieprzystosowanie społeczne młodzieży ujawnia
się poprzez wadliwe funkcjonowanie w wielu pełnionych przez nią rolach
społecznych oraz zachowaniach nieakceptowanych społecznie. W gru-
pie młodzieży podsądnej zaobserwowano wysoką2 korelację dodatnią
(p < 0,01) pomiędzy nieprzystosowaniem rodzinnym a zachowaniami an-
tyspołecznymi oraz pomiędzy nieprzystosowaniem rodzinnym a nieprzy-
stosowaniem szkolnym. Przeciętne korelacje charakterystyczne są dla nie-
przystosowania rodzinnego i czynników socjokulturowych (p < 0,05). Za-
tem istnienie korelacji między poszczególnymi podskalami może ozna-
czać współistnienie u badanych problemów związanych z pełnieniem
przez nich wszystkich uwzględnionych w badaniach ról społecznych.
W celu wyjaśnienia uzyskanych zależności należy popatrzeć komplekso-
wo na wszystkie wyniki uwzględniając współwystępowanie negatywnych
przejawów zachowania lub cech wyszczególnionych w poszczególnych
podskalach. Korelacja poszczególnych podskal SNS potwierdza istotność
ich wzajemnych zależności i oznacza, że podskale są ze sobą powiązane.
Okazuje się, że wadliwe środowisko rodzinne ma istotny związek z za-
chowaniami antyspołecznymi dziecka, niewywiązywanie się z powinności
ucznia natomiast wiąże się istotnie z zaburzonymi relacjami koleżeńskimi.

2Siłę związków korelacji cech przyjęto za Andrzejem Góralskim (1976): 0 < r < 0,1 —
nikła; 0,1 < r < 0,3 — słaba; 0,3 < r < 0,5 — przeciętna; 0,5 < r < 0,7 — wysoka; 0,7 < r < 0,9
— bardzo wysoka; 0,9 < r < 1 — niemal pełna; r = 1 — pełna; dalsze interpretacje podobnie.
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Powyższe korelacje są dodatnie, co oznacza, że w miarę wzrostu poziomu
nieprzystosowania w jednej podskali wzrasta również poziom nieprzysto-
sowania mierzony kolejną podskalą SNS.

Tabela 4. Współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy podskalami w grupie młodzieży
ze szkół zawodowych

Korelowane
podskale NR NK NS ZA BP SK

NR 1 0,135 0,257** 0,304** 0,151 0,128
NK 0,135 1 0,090 0,153 0,332** −0,053
NS 0,257** 0,090 1 0,750** 0,298** 0,212**
ZA 0,304** 0,153 0,750** 1 0,303** 0,189*
BP 0,151 0,332* 0,298** 0,303** 1 0,009
SK 0,128 −0,053 0,212** 0,189* 0,009 1

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001

Źródło: badania własne.

W tabeli 4 przedstawiono korelacje pomiędzy poszczególnymi pod-
skalami w grupie uczniów szkół zawodowych. Słabą korelację na pozio-
mie istotności (p < 0,05) zaobserwowano pomiędzy zachowaniami anty-
społecznymi a niekorzystnymi czynnikami socjokulturowymi, przeciętną
natomiast na tym samym poziomie istotności (p < 0,05) pomiędzy nieprzy-
stosowaniem koleżeńskim a niekorzystnymi czynnikami biopsychicznymi,
co można tłumaczyć, że jednostki doświadczające rozmaitych chorób so-
matycznych nie asymilują się w sposób właściwy w grupie rówieśniczej.
Bardzo wysoką zależność istotną statystycznie odnotowano pomiędzy za-
chowaniami antyspołecznymi a nieprzystosowaniem szkolnym. Stan ten
można tłumaczyć tym, że młodzież w czasie zajęć szkolnych przebywa
w miejscach i warunkach sprzyjających zachowaniom antyspołecznym,
co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez Krzysztofa Bie-
la na grupie nieletnich dziewcząt przebywających w zakładzie popraw-
czym i młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Z badań tych wynika,
że wagarowanie nieletnich wiąże się bardzo często z różnymi formami
zachowań dewiacyjnych, dochodziło do alkoholizowania się i używania
środków odurzających. Znaczna część młodzieży przyznała, że dokona-
ła przestępstwa w czasie pobytu na wagarach. Dla jednej grupy były to
okazjonalne zachowania „rozrywkowe”, inna grupa młodzieży popełni-
ła przestępstwa w towarzystwie zdemoralizowanych nieletnich i były to



16 Katarzyna Zaremba

świadome i planowe przestępstwa w celu zdobycia pieniędzy na środki
odurzające lub inne potrzeby (Biel 2009: 382). Ujemną, nieistotną sta-
tystycznie korelację na nikłym poziomie stwierdzono między czynnika-
mi socjokulturowymi a nieprzystosowaniem koleżeńskim, co wskazuje,
że im lepsze warunki socjokulturowe tym mniej korzystne relacje kole-
żeńskie. Nieprzystosowanie rodzinne nie jest skorelowane z nieprzysto-
sowaniem koleżeńskim, czynnikami biopsychicznymi i socjokulturowy-
mi. Zatem te jednostki, które w sposób właściwy lub wadliwy funkcjo-
nują w roli dziecka w rodzinie, z podobną częstotliwością wykazują ce-
chy świadczące o różnym funkcjonowaniu w roli koleżeńskiej. Analo-
giczna sytuacja dotyczy różnych stanów biopsychicznych i socjokultu-
rowych.

Obserwowane związki korelacyjne w grupie młodzieży ze szkół za-
wodowych są generalnie niższe niż w grupie młodzieży podsądnej, co
wiąże się ze stwierdzoną wcześniej niższą częstotliwością przejawów nie-
przystosowania społecznego. Można uznać w świetle rachunku korelacyj-
nego, że nieprzystosowanie instytucjonalne w ramach rodziny czy szkoły
prawdopodobnie wpływa na zachowania antyspołeczne młodzieży. Zna-
czyłoby to, że słabość rodziny w różnych wymiarach jej funkcjonowania
negatywnie wpływa na zachowania dziecka w szkole i w środowisku spo-
łecznym.

Porównanie nieprzystosowania społecznego w badanych grupach
prezentuje wykres 1, z którego wynika wysokie podobieństwo profili w za-
kresie kształtu. W obydwóch grupach stwierdzono najwyższy poziom nie-
przystosowania szkolnego, a dalej rodzinnego. Należy zauważyć, że nieko-
rzystne czynniki socjokulturowe występują przede wszystkim w rodzinach
młodzieży podsądnej.

Przedstawione wyniki wskazują, że młodzież podsądna jest mocniej
zakorzeniona w zachowaniach destrukcyjnych niż uczniowie szkół zawo-
dowych. Średni wynik w podskali zachowania antyspołeczne (4,76%) po-
kazuje wyraźnie nastawienie tej młodzieży do aktywności stanowiącej za-
grożenie dla społeczeństwa.

Statystyka F-Snedecora wskazuje na istnienie istotnego zróżnicowa-
nia nieprzystosowania w każdej badanej kategorii SNS pomiędzy mło-
dzieżą podsądną a młodzieżą z grupy uczniów szkół zawodowych, co mo-
że wskazywać na to, że młodzież z grupy podsądnej doświadcza znacz-
nych trudności środowiskowo-społecznych mogących stanowić podłoże
nieprzystosowania społecznego.
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Wykres 1. Profile nieprzystosowania w badanych grupach

Niekorzystne czynniki socjokulturowe

Niekorzystne czynniki biopsychiczne

Zachowania antyspołeczne

Nieprzystosowanie szkolne

Nieprzystosowanie koleżeńskie

Nieprzystosowanie rodzinne

0 2 4 6 8 10 12

młodzież podsądna
młodzież ze szkół zawodowych

Źródło: badania własne.

Zachowania o charakterze aspołecznym (destrukcyjnym)

W kontekście dotychczasowych rozważań podjęto próbę ustalenia
tych zachowań młodzieży, które uznawane są za przejaw demoralizacji
i przynoszą szkody indywidualne lub społeczne. W tym celu posłużono
się arkuszem zachowań skonstruowanym na podstawie Listy Zachowań
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Tabela 5. Statystyki analizy ANOVA

ANOVA NR NK NS ZA BP SK
F 135,102 135,128 131,663 162,783 91,005 515,170
df 315 315 315 315 315 315
p 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Źródło: badania własne.

Krzysztofa Zajączkowskiego. Zadaniem młodzieży było wskazanie czę-
stotliwości uaktywniania tych zachowań.

Wu l g a r n e s ł own i c two

Na pierwszej pozycji wskazanego arkusza zachowań znajdowały się
wulgarne słowa. W życiu codziennym spotyka się osoby, których sposób
wypowiedzi ze względu na wybór słownictwa jest zróżnicowany. Jedną
grupę stanowią osoby, które przykładają dużą wagę do wypowiadanych
słów, dbają o czystość językową, poddają szczegółowej kontroli i wery-
fikacji wszystkie artykułowane słowa. Inną grupę stanowią osoby, które
za pomocą słów komunikują się w sposób spontaniczny, niekontrolowa-
ny, ale spełniający normę komunikacyjną. Niestety coraz częściej można
usłyszeć wypowiedzi okraszane wulgaryzmami, które pełnią funkcję wy-
pełniaczy, czyli słów umożliwiających ciągłość wypowiedzi. Dzieje się tak
dlatego, że osoby wykorzystujące tego typu słownictwo charakteryzują się
znikomym zasobem słów. W wybranych przypadkach wulgaryzmy pełnią
funkcję wzmacniającą ekspresję, podkreślają emocje towarzyszące wypo-
wiedzi. Przez wulgaryzmy rozumie się wszelkie słowa uznane społecznie
za ordynarne i wulgarne. W celu poznania częstotliwości posługiwania się
tego typu słownictwem przez badaną młodzież zadano jej pytanie: „Jak
często używasz niecenzurowanych słów?”.

Analiza wyników badań wykazała, że dominująca większość bada-
nych posługuje się wulgarnym słownictwem. Najwięcej badanych swoje
odpowiedzi umieściła w kategorii „czasami”. Do częstego używania wul-
garyzmów przyznaje się 23,5% badanych z grupy uczniów szkół zawo-
dowych i 15,2% badanych z grupy podsądnej. Analiza statystyczna nie
wykazała istotnego zróżnicowania między grupami, zatem używanie wul-
garnego języka charakterystyczne jest w obu badanych grupach. Należy
zauważyć, że grupę kontrolną stanowiła młodzież z zasadniczych szkół
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zawodowych, a nie liceów czy techników, stąd otrzymane wyniki w za-
kresie używania słownictwa wulgarnego nie budzą zaskoczenia, w bada-
nym przypadku chodzi jednak o mniej skontrastowane grupy w zakresie
przypisywanej im w badaniach komunikacji.

N i ew ł a ś c iwe t r a k t owan i e o s ó b s t a r s z y ch

Następnie zapytano badaną młodzież o to, jak często niewłaściwie
traktuje osoby starsze. W tym zakresie nagannej społecznie aktywności
różnice między badanymi grupami są zdecydowanie większe w porów-
naniu z wcześniej akcentowaną formą nieprzystosowania społecznego —
wulgarnego słownictwa. Większą aktywność w tej formie nieprzystosowa-
nia społecznego przejawia młodzież z grupy podsądnej. 52,9% badanych
z tej grupy przyznaje, że czasami zdarza im się niekulturalnie i niegrzecz-
nie traktować osoby starsze, często natomiast taka sytuacja ma miejsce
w odniesieniu do 2,6% młodzieży z tej grupy. 14,6% młodzieży z grupy
uczniów ze szkół zawodowych, wypowiadając się na ten temat, przyznaje,
że czasami niewłaściwie traktuje starszych. Nie odnotowano nikogo z gru-
py uczniów ze szkół zawodowych, kto przyznałby, że często traktuje źle
osoby starsze. Różnice w wypowiedziach pomiędzy badanymi grupami
w zakresie niewłaściwego traktowania osób starszych okazały się istotne
statystycznie (p < 0,001).

Waga r y

Kolejną poddawaną analizie negatywną aktywnością były wagary, ro-
zumiane jako symptom charakteryzujący wczesny etap nieprzystosowa-
nia społecznego, świadczący o potrzebie ucieczki ucznia przed obowiąz-
kami szkolnymi. Zjawisko wagarowania było popularne zarówno wśród
młodzieży objętej resocjalizacją w środowisku otwartym, jak i w grupie
uczniów szkół zawodowych. Z analizy danych wynika, że większość ba-
danych wagaruje. Młodzież podsądna wykazuje inny stan wagarowania
niż młodzież z grupy ze szkół zawodowych. W grupie nieletnich pod-
sądnych często wagaruje co trzeci badany (34,0%). Do sporadycznego
opuszczania zajęć szkolnych przyznaje się ponad połowa badanych pod-
sądnych (52,3%), nigdy natomiast nie wagaruje zaledwie 13,7%. Więk-
szość młodzieży z grupy uczniów (70,1%) przyznaje, że wagaruje czasa-
mi. Częste unikanie zajęć szkolnych ujawnia 5,5% badanych z tej grupy.
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Zaledwie jeden na czterech uczniów szkoły zawodowej nie wagaruje wca-
le. Analiza statystyczna wykazuje istotne zróżnicowanie (p < 0,001) w gru-
pach. Podobne wyniki badań uzyskała Agnieszka Domagała-Kręcioch,
badając częstotliwość wagarów u młodzieży nieprzystosowanej społecz-
nie. Autorka wykazała, że różnica między uczniami dostosowanymi a nie-
dostosowanymi społecznie była wysoce istotna statystycznie (Domagała-
-Kręcioch 2008: 168).

K ł ams twa

Młodzież uczęszczająca na wagary zwykle niechętnie przyznaje się
rodzicom, że lekceważy obowiązki szkolne. Dlatego kolejnym przeja-
wem nieprzystosowania społecznego wyszczególnionym w badaniach by-
ło kłamstwo. Powszechnie przypuszcza się, że każde kłamstwo podej-
mowane jest w określonym celu. Zdaniem Tomasza Witkowskiego lu-
dzie kłamią, gdyż: pragną zwrócić na siebie uwagę; chcą okazać ko-
muś grzeczność; chcą uniknąć kary albo chociaż uzyskać jej odłożenie
w czasie (Witkowski 2002: 90–91). Osoby nieprzystosowane społecz-
nie uciekają w kłamstwa naturalnie i często bez konkretnego celu, jest
to u nich nieświadome zachowanie. Kłamstwa determinowane są rów-
nież poczuciem solidarności z rówieśnikami. Takie sytuacje mają miej-
sce wówczas, gdy dziecko kłamie pod wpływem nacisków ze strony gru-
py, kiedy pragnie uniknąć izolacji i podporządkowuje się normom więk-
szości.

Wszystkie ujawnione przypadki kłamstwa dzieci i młodzieży wyma-
gają interwencji dorosłych. Ważne jest rozpoznanie w odniesieniu do kon-
kretnego dziecka okoliczności i przyczyn powstawania kłamstwa. Z psy-
chologicznego i socjologicznego punktu widzenia kłamstwo poprzez swo-
je motywy jest bardzo podobne do oszustwa i kradzieży. I choć skut-
ki prawne mogą być zdecydowanie odmienne w przypadku kłamstwa
i kradzieży, to cel działania jest bardzo podobny i ukierunkowany jest
na osiągniecie pewnej korzyści. Zapytano badaną młodzież o to, jak czę-
sto posługuje się kłamstwem. Okazało się, że największy procent mło-
dzieży z grupy podsądnej kłamie czasami (70,6%). Często kłamstwem
posługuje się 11,1% badanych z tej grupy, nie przyznaje się natomiast
do kłamstwa 18,3% młodzieży. W grupie ze szkół zawodowych zazna-
czyła się istotna różnica co do częstotliwości kłamstwa. 45,7% uczniów
szkół zawodowych kłamie czasami, często 1,8% badanych, większość z tej
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grupy (54,2%) utrzymuje natomiast, że nie kłamie nigdy. Stwierdzono
istotną zależność statystyczną (p < 0,001) pomiędzy częstotliwością po-
sługiwania się kłamstwem a przynależnością do kategorii młodzieży pod-
sądnej.

Ag r e s j a we r b a l n a i f i z y c zn a

Ekspresja w postaci zachowań agresywnych to kolejny analizowany
przejaw nieprzystosowania społecznego. Wiadomo, że zachowania agre-
sywne mogą przybierać różne formy i występować w różnym nasileniu.
U jednych zachowania te są sporadyczne i wywoływane przez bardzo silne
bodźce, inni natomiast zachowują się agresywnie bardzo często, z dużym
nasileniem przy niewielkich bodźcach. W niniejszych badaniach zwróco-
no uwagę na dwa podstawowe rodzaje agresji: werbalną i fizyczną. Pierw-
szy rodzaj agresji przejawiany jest poprzez obrażanie, poniżanie innych
osób. Wśród badanych wyodrębniła się subgrupa młodzieży podsądnej,
która przyznała się do stosowania agresji słownej wobec rówieśników.
W tym 2,6% badanych obraża i poniża kolegów często, pozostali nato-
miast (47,1%) czasami ujawniają agresję słowną. W grupie młodzieży ze
szkół zawodowych nie było nikogo, kto obrażałby kolegów często, zda-
rza się to czasami 32,9% badanych z tej grupy. Uzyskane wyniki istot-
nie (p < 0,01) różnicują badane grupy młodzieży na niekorzyść młodzieży
podsądnej.

W środowisku młodzieży szkolnej agresji słownej niejednokrotnie
towarzyszy przemoc fizyczna. Zapytano badanych o częstotliwość uczest-
niczenia w konfliktach, które kończą się bójkami. Uzyskane dane wska-
zują, że częściej agresję fizyczną przejawia młodzież podsądna. 45,1%
badanych podsądnych przyznaje, że czasami uczestniczy w bójkach, czę-
sto natomiast udział w bójkach bierze 3,9% młodzieży z tej grupy. Mniej
agresywni okazali się uczniowie szkół zawodowych, z których 33,5%
uczestniczy w bójkach czasami, a 0,6% często. Bójek unika 65% ba-
danych z grupy uczniów szkół zawodowych i 51,% badanych podsąd-
nych. Analiza statystyczna wykazała istotną różnicę (p < 0,01) pomię-
dzy badanymi grupami. Uzyskane wyniki znajdują potwierdzenie w ba-
daniach przeprowadzonych przez Henryka Cudaka na grupie młodzieży
zdiagnozowanej jako nieprzystosowana społecznie, w której większość
brała udział w bójkach i stosowała przemoc fizyczną wobec innych osób
(Cudak 1998: 132).
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Zażyw an i e ś r odkó w odu r z a j ą c y ch

Młodzi ludzie, realizując potrzebę podniesienia poziomu atrakcyjno-
ści w grupie i zaimponowania innym lub też z chęci wypracowania silnej
pozycji w sposób błędny, poza aktami agresji demonstrują swoją indywi-
dualność poprzez nałogi, takie jak nikotynizm, alkoholizm lub narkoma-
nia. W literaturze można znaleźć potwierdzenie tezy, że palenie papiero-
sów jest zachowaniem, które zalicza się do patologicznych, szczególnie
jeśli rozpoczyna się w młodym wieku. Uzyskane wyniki badań pokazują,
że palenie papierosów jest obecne w obydwóch badanych grupach. Moc-
niej zaznacza się w grupie młodzieży podsądnej, w której często papiero-
sy pali 22,9% badanych, a czasami, czyli okazjonalnie, 39,9% badanych.
Zaledwie co trzeci badany podsądny (37,3%) unika papierosów. Rozkład
procentowy dotyczący nikotynizmu w grupie uczniów ze szkół zawodo-
wych kształtuje się w następujący sposób. Czasami papierosy pali 15,9%
badanych, często 15,2% młodzieży, nigdy 68,9%. Okazało się, że badane
grupy pod względem rozpowszechnienia nikotynizmu różnią się w sposób
istotny statystycznie (p < 0,001): palenie papierosów jest popularniejsze
w grupie podsądnych.

Problem używania środków odurzających przez młodych ludzi
w znacznym nasileniu pojawił się w okresie transformacji ustrojowej. Ta-
kie symptomy jak zwiększenie ilości i częstotliwości spożywania alko-
holu i przyjmowanie narkotyków oraz obniżenie się granicy wieku osób
korzystających z tych używek stanowią wyzwanie dla pedagogów i wycho-
wawców. Spożywanie alkoholu oraz jego nadużywanie przez młodzież już
dawno zostało zakwalifikowane do symptomów nieprzystosowania spo-
łecznego3. Bronisław Urban zauważa, że problem spożywania alkoholu
przez młodych ludzi jest na tyle poważny, że „niebezpieczeństwo alkoho-
lizmu w najmłodszych populacjach wynika nie tylko z kulturowych i oby-
czajowych tradycji społeczeństwa polskiego, osobowościowych cech i dą-
żeń dorastającej młodzieży oraz wartości lansowanych we współczesnych
podkulturach i alternatywnych grupach młodzieżowych, ale również z ak-
tualnej sytuacji ogólnospołecznej, w których zasady wolnorynkowe potra-
fią bardzo często zdominować wartości i zasady przyjmowane we wszyst-
kich programach wychowawczych. Przejawem wolnorynkowej gry niosą-

3Można tu wymienić takich autorów jak: M. Grzegorzewska (1964) lub L. Pytka
(1984, 2005).
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cej zagrożenie dla młodzieży jest między innymi nieograniczona dostęp-
ność do alkoholu, co bezpośrednio musi znajdować wyraz w zachowanych
młodzieży” (Urban 1995: 93). Zwrócono uwagę nie tylko na częstotliwość
spożywania napojów alkoholowych, ale również ich rodzaj. Zapytano ba-
danych, jak często spożywają piwo jako napój o niskiej zawartości alkoho-
lu oraz mocne napoje alkoholowe, jakim jest wódka. W obydwu badanych
grupach większość młodzieży przyznaje się do spożywania piwa. Oka-
zjonalnie trunek ten spożywa 56,2% badanych nieletnich podsądnych, do
częstego spożywania przyznaje się natomiast 5,9% badanych z tej grupy.
W grupie młodzieży ze szkół zawodowych również nie brakuje amatorów
piwa: do spożywania w określonych sytuacjach przyznaje się połowa re-
spondentów (50,0%), często po piwo sięga zaś 11,0% młodzieży z tej gru-
py. Analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic pomiędzy grupami
w zakresie częstotliwości spożywania piwa, zatem można wnioskować, że
w podobnym stopniu spożywanie piwa występuje w grupie młodzieży ze
szkół zawodowych i w grupie młodzieży podsądnej.

Na podstawie analizy uzyskanych wyników można stwierdzić, że
w mocnym alkoholu gustuje co trzecia badana osoba z grupy młodzie-
ży podsądnej. Znacznie częściej po ten alkohol sięga młodzież ze szkół
zawodowych. Analiza statystyczna nie wykazała różnic istotnych staty-
stycznie pomiędzy badanymi grupami. Reasumując, należy zauważyć, że
alkohol jest używką akceptowaną w obydwu badanych środowiskach, co
budzi niepokój bowiem spożywanie alkoholu we wczesnym okresie życia
(13–17 lat) ma niekorzystny wpływ na organizm, gdyż przyspiesza proces
uzależniania się (Sołtysiak, Cekiera 1995: 55).

Kolejnym niebezpiecznym i zarazem patologicznym zjawiskiem jest
narkomania, prowadząca do egzystencji na pograniczu życia i śmierci.
Liczba osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych stale rośnie,
a dokładna liczba narkomanów w Polsce nie jest znana. Okazało się,
że zdecydowana większość badanej młodzieży w obydwóch badanych
grupach deklaruje, że nie zażywa narkotyków. Niemniej jednak uzyska-
ne wyniki badań wykazują również, że narkotyki są znane w obydwóch
badanych grupach. W grupie podsądnej zarejestrowano większą liczbę
osób (12,4%) niż w grupie młodzieży ze szkół zawodowych (5,5%), którzy
narkotyzują się czasami. Odwrotna sytuacja została zanotowana w katego-
rii wyboru „często”, którą wskazywało więcej młodzieży ze szkół zawo-
dowych (1,2%) niż podsądnych (0,7%). Analiza testem różnicy pomiędzy
grupami nie wykazała różnicy istotnej statystycznie.
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Niepo s ł u s z e ń s two wobe c r od z i c ów

Nie tylko uzależniania traktowane są w kategoriach zachowań świad-
czących o nieprzystosowaniu społecznym, wszelkie przejawy niesubor-
dynacji również świadczą o tym zjawisku, jeśli przynoszą szkody. Stąd
też w katalogu zachowań nieprzystosowawczych znalazło się nieposłu-
szeństwo dzieci wyrażające się w niespełnianiu poleceń osób dorosłych
i przeciwstawianiu się im. O nieposłuszeństwie mówimy wówczas, gdy
dziecko postępuje odwrotnie w stosunku do tego, czego od niego ocze-
kują rodzice lub opiekunowie. Gdy takie zachowanie się powtarza czę-
sto i utrzymuje przez dłuższy czas, staje się symptomem nieprzystoso-
wania społecznego. Uzyskane wyniki pokazują, że większość członków
grupy podsądnej przyznaje się do ignorowania poleceń rodziców. 73,2%
z tej grupy nieposłuszeństwo przejawia czasami, a 16,3% często. Znacz-
nie niższe wyniki w tym zakresie otrzymane zostały w grupie uczniów
szkół zawodowych, w której 43,9% badanych jest nieposłusznych wobec
rodziców czasami, a 1,8% często. Różnica pomiędzy badanymi okazała
się istotna statystycznie (p < 0,001), zatem podsądność młodzieży związa-
na jest z jej konfliktowością i przeciwstawianiem się poleceniom rodziców
i opiekunów.

Uc i e c z k i z domu

Jednostki, doświadczając dylematów przystosowawczych, częstokroć
podejmują próby ucieczki, zamiast rozwiązywać problemy. Dlatego ko-
lejne pytanie dotyczyło ucieczek z domu. W literaturze przedmiotu twier-
dzi się, że ucieczki z domu są przejawem poważnych dysfunkcji środo-
wisk rodzinnych. W obydwu badanych grupach dominowały wskazania
świadczące o tym, że młodzież nigdy nie uciekała z domu. 17,0% ba-
danej młodzieży podsądnej przyznaje, że czasami ucieka z domu, czę-
sto zdarza się to 3,0% badanych. W grupie uczniów szkół zawodowych
odnotowano 5,5% badanych deklarujących, że czasami ucieka z domu.
Analiza statystyczna wykazała istotną różnicę (p < 0,001) pomiędzy ba-
danymi grupami, która wskazuje, że ucieczki z domu częściej dotyczą
młodzieży podsądnej. Uzyskane wyniki badań korespondują z wynika-
mi Krzysztofa Biela, z których wynika, że młodzież podsądna przebywa-
jąca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z domu uciekała często
(Biel 2009: 321).
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Kradz i e ż e

Następnym analizowanym symptomem nieprzystosowania społecz-
nego były kradzieże, uznawane za przejaw nieprzystosowania społecz-
nego o charakterze antyspołecznym, z powodu wyrządzania szkody in-
nej osobie. Porównując badane zbiorowości, można zauważyć, że w oby-
dwu grupach młodzież dopuszcza się kradzieży różnych przedmiotów
na szkodę osób trzecich. Nie zmienia to faktu, że młodzież z grupy
podsądnej częściej dokonuje kradzieży niż młodzież z grupy uczniów
szkół zawodowych, a różnica pomiędzy grupami jest istotna statystycz-
nie (p < 0,001). Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwier-
dzić, że przestępstwo kradzieży częściej dotyczy młodzieży podsądnej.
Młodzi ludzie kradną z nędzy rzeczywistej lub subiektywnie odczuwa-
nej. Przykre poczucie, że inni posiadają więcej, pobudza ich do kra-
dzieży. Ponadto kradzież może być wyrazem sprzeciwu wobec odczu-
wanego niedostatku materialnego lub poczucia zaniedbania i poniże-
nia. Młodzież nieprzystosowana społecznie rzadko dopuszcza się kra-
dzieży w celu zaspokojenia doraźnej potrzeby, ale z wyrachowaniem,
po wcześniejszym zaplanowaniu, a nierzadko też z przyzwyczajenia
(Ilnicka 2008: 79), jak również z chęci zaimponowania innym (Dur-
ka 2010: 111).

S amoa g r e s j a

Młodzi ludzie w konfrontacji z trudną rzeczywistością, która przy-
nosi wiele wymagań i problemów, nierzadko przestają walczyć i wyma-
gać od siebie. Nagromadzone niekorzystne stany emocjonalne wywoła-
ne frustracją rozładowują w aktach samoagresji. Zachowania związane
z samoagresją dotyczą tych intencji, które dążą do zadania sobie bó-
lu i cierpienia. Przejawami autoagresji są nacięcia skóry własnego cia-
ła, w szczególności dłoni, sznyty, traktowane jako pożądane świadec-
two hartu i odwagi, nierzadko powód do dumy i poważania w grupie.
Z danych wynika, że dominująca większość badanych w obydwu gru-
pach unika zachowań autodestrukcyjnych. Niepokój jednak budzi fakt,
że 2,0% badanych podsądnych okalecza się często, 8,5% młodzieży
z tej grupy czyni to zaś czasami. W grupie młodzieży ze szkół za-
wodowych nieco rzadziej dochodzi do autoagresywnych działań — do
częstego samouszkodzenia ciała przyznało się 1,2% badanych, czasa-
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mi zdarza się to 6,1% badanych. Pomimo braku różnic istotnych sta-
tystycznie (p > 0,05) dotyczących częstotliwości stosowania samookale-
czeń w badanych grupach można zauważyć, że większy odsetek (10,5%)
młodzieży z grupy podsądnej podejmuje akty autodestrukcyjne. Mo-
że to być spowodowane tym, że młodzież podsądna bywa w społe-
czeństwie naznaczona jako zła i gorsza. Dlatego w odpowiedzi na ety-
kietę, nie godząc się na ów stygmat, woła o pomoc i pragnie zwró-
cić na siebie uwagę w sposób, który subiektywnie ocenia jako sku-
teczny.

Udz i a ł w g r up a ch p r z e s t ę p c z y ch

Potrzeba przynależności do grupy i społeczności uzależniona jest
od natury człowieka, który jest istotą społeczną i w naturalny spo-
sób potrzebuje kontaktów z innymi ludźmi, żeby móc się rozwijać.
W okresie dorastania potrzeba kontaktów z rówieśnikami nasila się.
Dotychczasowe autorytety, jakimi byli rodzice, tracą na atrakcyjno-
ści, a zbiorowość rówieśników staje się ważnym punktem odniesienia.
Przynależność do grupy o charakterze przestępczym świadczy o bar-
dzo wysokim stopniu demoralizacji młodzieży i stanowi kulminacyj-
ny punkt zachowań patologicznych. W świetle niniejszych wyników
badań można przypuszczać, że przynależność do grupy nieformalnej
nie jest popularna wśród młodzieży podsądnej. Zdecydowanie wyższy
poziom procentowy uzyskali badani z grupy młodzieży szkół zawo-
dowych. Analiza zmiennej testem chi-kwadrat wykazała różnice istot-
ne statystycznie na niekorzyść młodzieży ze szkół zawodowych. Stan
ten można tłumaczyć tym, że badana młodzież podsądna nie chcia-
ła ujawnić swoich związków nieformalnych z innymi osobami. Lo-
jalność w środowisku przestępczym jest bowiem jedną z naczelnych
wartości, do przestrzegania której zmierza większość młodzieży, a co
potwierdzają obserwacje własne autorki w trakcie pracy resocjaliza-
cyjnej z młodzieżą. Uzyskane wyniki badań można również tłuma-
czyć w kategoriach artefaktu badawczego lub działania kamuflażu bądź
pojawienia się niezrozumienia pytania. W obszarze tego wyniku nie
wiemy nic o rodzaju subkultury. Być może młodzież ze szkół za-
wodowych miała na myśli subkultury muzyczne, a młodzież podsąd-
na działa w niebezpiecznych subkulturach i nie chce ujawniać ich ist-
nienia.
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Kor e l a c j e w y s t ę p owan i a z a ch owań
o ch a r a k t e r z e a s po ł e c znym

Uzyskane wyniki poddano także testowi korelacji4, było to postępo-
wanie weryfikujące obserwowane w tabelach kontyngencji wartości chi-
-kwadrat i Rc. Na tej podstawie uzyskano informacje dotyczące siły związ-
ku pomiędzy poszczególnymi przejawami nieprzystosowania społeczne-
go, do których przyznała się badana młodzież. Analiza zależności pozwo-
liła na ukazanie nasileń wadliwości socjalizacyjnych u młodzieży. Usta-
lono, że występują związki między niektórymi symptomami nieprzysto-
sowania społecznego i można mówić o występowaniu zespołu objawów
nieprzystosowania społecznego młodzieży podsądnej, którego trzon sta-
nowią: niewłaściwe traktowanie osób starszych, poniżanie i ośmieszanie
rówieśników oraz spożywanie alkoholu i dopalaczy. Zatem młodzież pod-
sądną cechuje negatywizm i agresywność wobec innych osób bez wzglę-
du na wiek oraz potrzeba ucieczki od rzeczywistości realizowana poprzez
spożywanie środków alkoholowych i odurzających.

Niewłaściwe traktowanie starszych może być wynikiem buntu prze-
ciwko autorytetom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. W tym
miejscu warto przypomnieć, że młodzież w wieku od 13 do 17 lat znaj-
duje się w fazie adolescencji (Nowak 2008: 24), nazywanej okresem bu-
rzy i naporu. Jest to czas, w którym młodzież dąży do samodzielności
w zakresie dokonywania wyborów, silniej identyfikuje się z grupą, osła-
biając lub zrywając więzi z rodzicami (Obuchowska 2006: 175–179) lub
wzmacniając trudności wewnątrzrodzinne w zakresie wzajemnej komuni-
kacji (Panasiuk 2010: 47). Jak zauważa Zbigniew Skorny, w wieku dora-
stania następuje rozluźnienie dotychczasowych kontaktów dzieci z rodzi-
cami. Niechęć młodzieży do dorosłych może być spowodowana tym, że
dorośli nie dostrzegają zmiany roli społecznej młodzieży. Wykazują oni
brak zrozumienia w stosunku do pojawiającej się u młodzieży tendencji
usamodzielniania się i uniezależnienia od dorosłych. Inną przyczyną te-
go stanu może być odczuwana deprywacja niektórych potrzeb dorastającej
młodzieży (Skorny 1976: 171–172). Zauważono również, że znaczna licz-
ba symptomów nieprzystosowania społecznego koreluje również z poni-

4Siłę związku między poszczególnymi objawami nieprzystosowania społecznego mie-
rzono przy pomocy korelacji rang R. Spearmana.
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żaniem i niewłaściwym traktowaniem rówieśników oraz ze spożywaniem
alkoholu i dopalaczy przez badanych podsądnych.

Testem korelacji rang Spearmana przeanalizowano również wyniki
badań dotyczących zależności przejawów nieprzystosowania społeczne-
go w grupie uczniów ze szkół zawodowych. Okazuje się, że w tej grupie
odnotowano mniejszą liczbę skorelowanych objawów nieprzystosowania
społecznego niż u młodzieży podsądnej. Analiza skorelowanych przeja-
wów zachowań destrukcyjnych pozwoliła na uchwycenie dwóch głów-
nych przejawów, które wykazują zależność z większością ujawnionych za-
chowań. Zatem najwięcej istotnych powiązań zarejestrowano w zakresie
posługiwania się wulgarnym językiem oraz wagarów. Można zatem po-
stawić tezę, że kręgosłupem niewłaściwych zachowań ujawnianych przez
badaną grupę jest unikanie obowiązku szkolnego oraz wulgarność języ-
kowa.

Problemy wychowawcze w opinii rodziców

Młodzież w wieku dojrzewania często zachowuje się w sposób nie-
znajdujący akceptacji u osób dorosłych. Problem zyskuje na sile wówczas,
gdy zachowania te są niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi.
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich zawiera katalog okolicz-
ności świadczących o demoralizacji nieletnich, do których należą między
innymi: popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od
obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub
innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie
nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych. Ten akt praw-
ny wskazuje również, że każdy, kto uzyska informacje o powyższych za-
chowaniach młodego człowieka, ma społeczny obowiązek zawiadomienia
o tym jego rodziców lub opiekunów, sądu szkoły, sądu rodzinnego, policji
(Dz.U. z 1982 nr 35, poz. 228 ze zm.).

Należy podkreślić, że niemalże każde dziecko sprawia problemy wy-
chowawcze. Gdy wraz z jego rozwojem trudności te eskalują, wówczas
należy je traktować w kategoriach problemów głęboko zakorzenionych.
W trakcie realizacji niniejszych badań zwrócono się do rodziców i opie-
kunów młodzieży o wskazanie tych problemów wychowawczych genero-
wanych przez dzieci, które są długotrwałe i wyjątkowo dolegliwie, a po-
dejmowane próby korekcyjne nie przyniosły oczekiwanych efektów.
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Analiza wyników badań pozwoliła na ustalenie, że najczęstszymi
przejawami nieprzystosowania społecznego młodzieży w opinii rodziców
są: wagary, kłamstwa, nieposłuszeństwo, agresywność, ucieczki z domu,
alkoholizowanie się i zażywanie narkotyków. Większość (79,2%) rodzi-
ców młodzieży z grupy podsądnej przyznaje, że wagary ich dzieci stano-
wią poważny problem wychowawczy. Odwrotna sytuacja pod względem
liczebności występuje w grupie uczniów ze szkół zawodowych, w której
78,2% badanych rodziców stwierdza, że ich dzieci nie wagarują, 28,8% ba-
danych zauważa natomiast problem. Pomiędzy badanymi grupami wystę-
puje różnica istotna statystycznie (p < 0,001). Analiza porównawcza wyni-
ków dotyczących wagarów uzyskanych od młodzieży na podstawie arku-
sza zachowań i od rodziców pozwala zauważyć, że o ile rodzice podsąd-
nych mają świadomość natężenia problemu, o tyle rodzice uczniów szkół
zawodowych takiej wiedzy nie posiadają. Stan ten może wynikać z tego,
że młodzież podsądna wagaruje na tyle często, że problem został zauważo-
ny przez szkołę, w wyniku czego rodzice zostali poinformowani zarówno
przez szkołę, jak i sąd rodzinny. W grupie młodzieży ze szkół zawodo-
wych wagary zapewne nie stanowią na tyle istotnego problemu, że rodzi-
ce badanej młodzieży mogą nie wiedzieć, że ich dzieci lekceważą obo-
wiązki szkolne. W badanych grupach występują odwrotnie proporcjonal-
ne różnice częstotliwości w kategoriach udzielonych odpowiedzi dotyczą-
cych zaniedbywania powinności szkolnych. Rodzice badanej młodzieży
z grupy podsądnej zauważają, że ich dzieci nie wykazują postępów w na-
uce (75,2%), czego wskaźnikiem są głównie słabe oceny w nauce. Trud-
ności w tym zakresie nie zgłasza zaledwie 24,8% pytanych rodziców mło-
dzieży podsądnej. W grupie rodziców uczniów szkół zawodowych brak
postępów w nauce zauważa 37,8% badanych, nie uskarża się natomiast na
ten problem 62,2% badanych. Zarysowała się różnica istotna statystycznie
na poziomie (p < 0,001) pomiędzy badanymi grupami, wynikająca z tego,
że młodzież podsądna częściej lekceważy obowiązki szkolne i nie osiąga
właściwych postępów w nauce.

W zakresie wykorzystywania kłamstwa większość (53,6%) rodzi-
ców młodzieży z grupy podsądnej zauważa, że ich dzieci kłamią. Rodzice
młodzieży ze szkół zawodowych znacznie rzadziej niż rodzice młodzieży
z grupy podsądnej diagnozują kłamstwa u swoich dzieci. Różnica spraw-
dzana testem chi-kwadrat okazała się istotna statystycznie (p < 0,001). Za-
tem można przypuszczać, że kłamanie młodzieży związane jest z jej pod-
sądnością. Uzyskane wyniki badań otrzymane na podstawie opinii rodzi-
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ców młodzieży porównano z wynikami otrzymanymi na podstawie samo-
oceny młodzieży. Okazuje się, że rodzice nie zawsze wiedzą o tym, kiedy
i w jakich okolicznościach kłamią ich dzieci. 81,7% młodzieży z grupy
podsądnej przyznało, że posługuje się kłamstwem, gdy zaledwie 56,6%
ich rodziców to zauważa. W grupie uczniów szkół zawodowych dyspro-
porcja jest nieco mniejsza, niemniej jednak do kłamstwa przyznało się
47,5% badanych, 33,3% ich rodziców ma natomiast tego świadomość.
Otrzymane wyniki analizy porównawczej w zakresie dysproporcji wska-
zań pomiędzy rodzicami a dziećmi mogą świadczyć o tym, że rodzice mło-
dzieży podsądnej nie wykazują zainteresowania ich sprawami na tyle, żeby
skutecznie odkryć ich postawę kłamliwości.

Kolejnym dostrzeganym przez rodziców problemem wychowaw-
czym było nieposłuszeństwo dzieci. Z otrzymanych danych wynika, że
nieposłuszeństwo dzieci z grupy podsądnej zauważa większość bada-
nych rodziców (56,9%). W grupie uczniów ze szkół zawodowych więk-
szość rodziców nie ma natomiast problemów z dziećmi w kwestii nie-
posłuszeństwa (64,5%). Różnica w badanych grupach jest istotna sta-
tystycznie (p < 0,001). Otrzymane wyniki badań mogą wskazywać na
to, że rodzice młodzieży podsądnej znacznie częściej nie radzą sobie
z przejawami nieposłuszeństwa dzieci. Stan ten może być wynikiem bier-
ności wychowawczej, braku zaangażowania i zainteresowania sprawami
dziecka.

Z nieposłuszeństwem można wiązać również zachowania agresywne.
Wysoki poziom agresywności u swoich dzieci zauważa większość rodzi-
ców z obydwu badanych grup. Rodzice młodzieży z grupy podsądnej czę-
ściej (26,8%) doświadczają tego problemu niż rodzice młodzieży z grupy
uczniów szkół zawodowych (8,5%). Różnica pomiędzy badanymi grupa-
mi okazała się istotna statystycznie (p<0,001). Młodzież podsądna znacz-
nie częściej przyznaje się do przejawów agresji niż to zauważają ich ro-
dzice. 49% młodzieży podsądnej przejawia agresję fizyczną, 26,8% ich
rodziców jest świadoma tego problemu. W grupie uczniów szkół zawo-
dowych 34,1% młodzieży przyznaje się do konfliktów i bójek, zaledwie
8,5% ich rodziców o tym wie. Większą dysproporcję wskazań pomiędzy
dziećmi a rodzicami zarejestrowano w grupie uczniów ze szkół zawodo-
wych. Stan ten może wskazywać na to, że młodzież ze szkół zawodowych
swoją agresywność przejawia głównie w środowisku rówieśniczym. Pod-
czas gdy badani podsądni częściej są agresywni wobec najbliższych, stąd
większa wiedza ich rodziców na ten temat.
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Jedną z wielu drastycznych form nieprzystosowania społecznego sta-
nowiącą wyraz konfliktowości i braku więzi pomiędzy domownikami są
ucieczki z domu. Uzyskane dane wskazują, iż młodzież podsądna w opinii
rodziców częściej ucieka z domu (12,4%) niż młodzież z grupy uczniów
zawodówek (3,0%). Różnica pomiędzy grupami jest istotna statystycznie
(p < 0,01). Analiza porównawcza uzyskanych wyników z informacjami
uzyskanymi od badanej młodzieży wskazuje na to, że młodzież częściej,
niż to zauważają ich rodzice, przyznaje się do ucieczek z domu. 20% mło-
dzieży podsądnej przyznaje, że ucieka z domu, 12,4% ich rodziców de-
klaruje, że problem ten istnieje. W grupie uczniów ze szkół zawodowych
5,5% przyznaje się do ucieczek, z opinii ich rodziców wynika natomiast,
że problem ten dotyczy zaledwie 3,0%. Większą różnicę w odpowiedziach
pomiędzy rodzicami a dziećmi odnotowano w grupie podsądnej. Może to
wskazywać na to, że w tych rodzinach rodzice częściej niż w rodzinach
uczniów ze szkół zawodowych nie wiedzą, gdzie przebywają ich dzieci.

Na podstawie deklaracji młodzieży z zakresu spożywania alkoholu
można zauważyć, że niewielki odsetek rodziców posiada wiedzę o tym, że
ich dzieci spożywają alkohol. Większość badanych ujawniających orien-
tację w tym problemie to rodzice młodzieży z grupy podsądnej. Okazu-
je się, że różnice w percepcji rodziców z zakresie spożywania alkoho-
lu przez ich dzieci są istotne statystycznie (p < 0,001). Większość mło-
dzieży podsądnej deklarowała, że spożywa piwo, a co trzeci badany z tej
grupy przyznawał się do spożywania mocnego alkoholu. Natomiast za-
ledwie 13,1% ich rodziców uskarża się na ów problem. Jeszcze więk-
sze dysproporcje w kategoriach odpowiedzi uwidoczniły się pomiędzy
rodzicami a dziećmi w grupie młodzieży ze szkół zawodowych, w któ-
rej 62,1% uczniów pije piwo, a 48,3% mocny alkohol, podczas gdy za-
ledwie 3% rodziców przyznaje, że jest to poważny problem wychowaw-
czy. Można zatem wnioskować, że spożywanie alkoholu przez młodzież ze
szkół zawodowych występuje w niewielkim nasileniu, młodzież pije nie-
wiele poza miejscem zamieszkania, co spowodowało anonimowość pro-
blemu. Nie zmienia to jednak faktu, że wśród rodziców badanej młodzie-
ży występuje niski poziom wiedzy dotyczącej spożywania alkoholu przez
dzieci.

Zdaniem większości badanych rodziców ich dzieci nie używają środ-
ków odurzających w postaci narkotyków. W grupie uczniów ze szkół za-
wodowych jeden rodzic zauważył ten problem, w grupie młodzieży pod-
sądnej natomiast — aż co piąty badany rodzic. Podobnie jak w przypadku
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wcześniej omówionych przejawów, tak i w przypadku zażywaniu narkoty-
ków różnica pomiędzy grupami jest istotna statystycznie (p < 0,001). Ana-
liza porównawcza wyników uzyskanych na podstawie odpowiedzi mło-
dzieży pozwala zauważyć, że rodzice badanych nie są świadomi proble-
mu. Wysoki poziom niewiedzy rodziców w zakresie narkotyzowania się
dzieci może być podyktowany tym, że młodzież zazwyczaj zażywa narko-
tyki w środowisku rówieśniczym, a rodzice z uwagi na brak specjalistycz-
nej wiedzy z tego zakresu nie są w stanie ich zdiagnozować. Takie rozu-
mowanie znajduje potwierdzenie w poglądzie Bronisława Urbana, który
uważa, że najszerszą areną, na której rozgrywa się wiele dramatów wyni-
kających z narkomanii, jest szkoła i środowiska wychowania publicznego
(Urban 2000: 202).

Reasumując, należy zaznaczyć, że we wszystkich wskazanych przez
rodziców problemach wychowawczych stanowiących przejawy nieprzy-
stosowania społecznego zarejestrowano istotne statystycznie różnice po-
między badanymi grupami. Rodzice młodzieży podsądnej podczas pro-
wadzonych wywiadów przyznawali, że ich dzieci przejawiają aktywność
nieaprobowaną społecznie. Sytuacja taka budzi zaskoczenie, gdyż z do-
kumentów akt sądowych (głównie wywiadów środowiskowych prowa-
dzonych przez kuratorów sądowych) wynika, że rodzice minimalizują
i ukrywają negatywne zachowania dzieci. Przejawiają wobec nich wyso-
ki poziom tolerancji i akceptacji negatywnych zachowań uaktywnianych
w środowisku młodzieżowym. Ukrywają negatywne zachowania, a te już
ujawnione przez kuratorów usprawiedliwiają, dając tym wyraz przyzwo-
lenia dzieciom na ich kontynuację. Taka sytuacja znajduje potwierdze-
nie w koncepcji podkultury przestępczej przedstawionej przez Kazimie-
rza Pospiszyla i Ewę Żabczyńską. Zdaniem badaczy rodzice młodzieży
przestępczej ukrywają przewinienia dzieci, dzieci natomiast wybielają ro-
dziców w sytuacji konfrontacji z kontrolą społeczną (Pospiszyl, Żabczyń-
ska 1981: 93), której przykładem jest wizyta kuratora sądowego. Stąd
w dokumentach sądowych wzmianki o braku podstaw do podejmowania
interwencji naprawczych wobec dzieci, gdyż zdaniem rodziców ich po-
stępowanie jest prawidłowe. Zatem uzyskane wyniki badań można trak-
tować jako efekt zapewnienia właściwej anonimowości podczas prowa-
dzonych badań, co umożliwiło swobodę wypowiedzi i ujawnienie fak-
tów stanowiących ważne tło funkcjonowania systemu instytucji wycho-
wawczych powołanych do oddziaływania na osoby wymagające resocjali-
zacji.
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W celu zbadania zależności pomiędzy wskazanymi przez rodziców
badanej młodzieży przejawami nieprzystosowania społecznego zastoso-
wano test korelacji Pearsona. Z przeprowadzonej analizy przejawów nie-
przystosowania społecznego oraz ich wzajemnej korelacji wynika, że
w populacji młodzieży szkół zawodowych istnieją obszerniejsze grupy po-
wiązania symptomów, niż to ma miejsce wśród młodzieży podsądnej. Być
może dlatego, że rodzice uczniów uczęszczających do szkół zawodowych
wykazują wyższy poziom krytyki i kontroli rodzicielskiej, co prowadzi do
ujawnienia niewłaściwych zachowań dzieci.

Wnioski

Przeprowadzona analiza danych zebranych za pomocą SNS L. Pytki,
arkusza zachowań oraz wywiadu z rodzicami badanej młodzieży pozwo-
liła na sformułowanie następujących wniosków:

1. Młodzież podsądna przejawia wyższy poziom nieprzystosowania
społecznego we wszystkich zastosowanych podskalach SNS L. Pytki. Nie
zmienia to jednak faktu, że profile nieprzystosowania społecznego w oby-
dwu badanych grupach są podobne.

2. Najwyższy poziom nieprzystosowania społecznego dotyczy nie-
przystosowania szkolnego i rodzinnego, co wskazuje na instytucjonalne
przyczyny nieprzystosowania młodzieży oraz na słabość instytucji rodzi-
ny i szkoły wobec problemów młodzieży.

3. W przejawach nieprzystosowania społecznego, do których przy-
znała się badana młodzież, ujawniły się istotne statystycznie różnice na
niekorzyść młodzieży podsądnej i dotyczyły: niewłaściwego traktowania
osób starszych; wagarów; kłamstwa; agresji werbalnej; agresji fizycznej;
palenia papierosów; nieposłuszeństwa okazywanego rodzicom; ucieczek
z domu; kradzieży. Zatem można wnioskować, że wymienione zachowa-
nia są charakterystyczne dla osób, które przejawiają wyższy poziom nie-
przystosowania społecznego.

4. Nie wykazano istotnych różnic statystycznych w przejawach do-
tyczących: wulgarnego słownictwa; spożywania alkoholu (zarówno piwa,
jak i mocnego alkoholu); zażywania środków odurzających (narkotyków);
przejawów autoagresji. Może to wskazywać na to, że aktualnie standardy
zachowań akceptowanych i ujawnianych przez młodzież zostały mocno
rozchwiane, a zatem przekroczyły granice zachowań, które jeszcze kilka
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lat temu były spotykane tylko w środowiskach wysoce zdemoralizowanych
i zdeprawowanych.

5. W katalogu zachowań charakterystycznych dla grupy młodzieży
uczniów szkół zasadniczych znajdują się przede wszystkim autodestruk-
cyjne formy zachowań, podobnie jak u młodzieży podsądnej, którą do-
datkowo wyróżnia sfera zachowań naruszających dobra społeczne. We
wszystkich wskazanych przez rodziców problemach wychowawczych wy-
stępują istotne statystycznie różnice pomiędzy badanymi grupami na nie-
korzyść młodzieży podsądnej.

6. Zachowania będące przejawami nieprzystosowania w samoocenie
młodzieży podsądnej w świetle arkusza zachowań istotnie korelowały z za-
chowaniami antyspołecznymi, nieprzystosowaniem szkolnym i koleżeń-
skim, czynnikami biopsychicznymi oraz problemami wychowawczymi.

Analiza porównawcza uzyskanych wyników badań z eksploracjami
badawczymi autorów zajmujących się przedmiotową problematyką po-
zwala zauważyć, że na przestrzeni wielu dekad nieustannie mamy do
czynienia ze zjawiskiem nieprzystosowania społecznego. Profil problemu
w odniesieniu do zachowań stanowiących jego wskaźniki można uznać za
umiarkowanie statyczny. I choć nie zmienia się diametralnie, to w mia-
rę upływu czasu pojawiają się nowe formy zachowań destrukcyjnych wy-
nikające z postępu cywilizacyjnego. Jako sztandarowe zachowania moż-
na wyszczególnić: zażywanie przez młodzież środków odurzających, sto-
sowanie agresji werbalnej i fizycznej, dokonywanie czynów karalnych
oraz zaniedbywanie obowiązków szkolnych, w tym chodzenie na wagary
(Ostrowska 1981: 207–258; Turlej 1982: 102–103; Wysocka 2008: 26; No-
wak 2008: 157). Zróżnicowany poziom funkcjonowania społecznego mło-
dzieży podsądnej i nieprzestępczej stopniowo zaciera się głównie w odnie-
sieniu do posługiwania się wulgarnym słownictwem i spożywania alkoho-
lu. Może to oznaczać, że aktualnie standardy zachowań zostały rozchwia-
ne, a zatem zachowania, które jeszcze kilka lat temu były spotykane tylko
w środowiskach wysoce zdemoralizowanych i zdeprawowanych, są akcep-
towane społecznie (Wójcik 1984: 134–140; Ostrowska 1981: 207–258).

Badana młodzież podsądna, mimo że jest poddawana korekcyjnym
oddziaływaniom wychowawczym w postaci nadzoru kuratora, nadal prze-
jawia opozycyjne zachowania do tych przyjętych jako normalne w naszym
środowisku kulturowym. Istnieje zatem ryzyko, że młodzież ta w przyszło-
ści zasili szeregi dorosłych przestępców. Taka prognoza znajduje potwier-
dzenie w badaniach przeprowadzonych przez Ewę Żabczyńską. Autorka
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dowodzi, że u młodzieży zdiagnozowanej jako nieprzystosowana społecz-
nie wraz z upływem czasu symptomy zjawiska się nasilają (Żabczyńska
1983: 121–122). Ten stan wskazuje na nieudolność systemu resocjaliza-
cyjnego, wynikającą z faktu, że resocjalizacji poddawany jest tylko nielet-
ni, a pomija się w tym procesie jego środowisko rodzinne.

Na pierwszy plan obrazu nieprzystosowania społecznego badanej
młodzieży wysuwa się wadliwość środowiska rodzinnego, co potwierdzają
badania wielu autorów (m.in. Cudak 1998; Szymanowska 2003; Dziedu-
szyński 2007; Nowak 2008; Biel 2009; Woźniakowska-Fajst 2009), z któ-
rych wynika, że młodzież nieprzystosowana społecznie wychowuje się
często w rodzinie niepełnej, doświadcza niekorzystnej atmosfery wycho-
wawczej, rodzice lub opiekunowie nie interesują się sprawami dziecka
i nie spędzają z nim czasu wolnego. Ponadto w rodzinach tych występują
negatywne wzorce w postaci nadużywania alkoholu przez rodziców, ich
zachowań przestępczych i konfliktów wewnątrzrodzinnych (Cudak 1998;
Nowak 2008; Biel 2009; Woźniakowska-Fajst 2009).

Przy podejmowaniu działań zapobiegających eskalacji nieprzystoso-
wania społecznego młodzieży podsądnej potrzebne są między innymi wni-
kliwa obserwacja i ujawnianie czynników patogennych. Szczególną uwa-
gę należałoby zwrócić na środowisko rodzinne, ponieważ jego działanie
jest podstawowe w procesie socjalizacji. Środowisko rodzinne należy pod-
dać obserwacjom nie tylko z uwagi na wadliwość funkcji rodzicielskich,
ale również w celu pedagogizacji rodziców i opiekunów. Ogromną rolę
w tym aspekcie mają do spełnienia kuratorzy sądowi, ale również peda-
godzy szkolni, pracownicy socjalni. Istotne jest, żeby podejmowane dzia-
łania były prowadzone komplementarnie, a zatem, żeby koncentrowały się
zarówno na problemach jednostek dewiacyjnych, jak i ich rodzin. Pole ak-
tywnego działania należy pozostawić również wszystkim, którzy są sąsia-
dami, znajomymi, krewnymi, wzajemne obserwację mogą bowiem ogra-
niczyć liczbę i zminimalizować skutki patologii społecznych.

Przedstawione propozycje stanowią jedynie kierunek podejmowa-
nych działań w odniesieniu do wstępnego etapu pracy z dzieckiem nieprzy-
stosowanym społecznie i jego rodziną. Mimo poczynionych wielu starań
niekompletna jest też przedstawiona analiza nieprzystosowania społecz-
nego, czynniki zewnętrzne, mikrospołeczne i makrospołeczne nieustan-
nie bowiem implikują nowe problemy, które mają związek z nieprzysto-
sowaniem społecznym młodzieży. Jest to problem własnych badań, ale
i wszelkich badań naukowych, w tym w szczególności społecznych. Dlate-
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go przedmiot badań pozostaje wciąż otwarty, niedookreślony, a ich dalsze
prowadzenie wydaje się konieczne.

Bibliografia

Biel, Krzysztof (2009) Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania. Kra-
ków: WAM.

Cudak, Henryk (1998) Funkcjonowanie rodziny a nieprzystosowanie społeczne
dzieci i młodzieży. Kielce: UJK.

Dąbrowska, Justyna (2001) Zrozumieć dziecko. Warszawa: PARPA.
Domagała-Kręcioch, Agnieszka (2008) Niedostosowanie społeczne uczniów a nie-

powodzenia szkolne. Kraków: AP.
Durka, Grażyna (2010) Kradzieże i oszustwa jako przejaw niedostosowania spo-

łecznego. [w:] Sylwester Bębas, red., Współczesne determinanty profilaktyki
i resocjalizacji nieletnich. Radom: WSH, s. 101–111.

Dzieduszyński, Piotr (2007) Nasilenie skłonności agresywnych i lęku oraz obraz
własnej osoby u młodzieży z doświadczeniem przemocy w rodzinie. [w:] Irena
Pospiszyl, Renata Szczepanik, red., Zachowania dewiacyjne dziewcząt i ko-
biet. Łódź: Wydawnictwo WSHE w Łodzi, s. 99–113.

Firkowska-Mankiewicz, Anna (1972) Czynniki biopsychiczne a przestępczość nie-
letnich. Warszawa: PWN.

Góralski, Andrzej (1976) Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psycho-
logii. Warszawa: PWN.

Grzegorzewska, Maria (1964) Pedagogika specjalna. Warszawa: PIPS.
Ilnicka, Renata Małgorzata (2008) Środowiskowy kontekst niedostosowania spo-

łecznego młodzieży. Toruń: Akapit.
Kiliszek, Ewa (2013) Czynniki ryzyka sprzyjające niedostosowaniu społecznemu

i przestępczości nieletnich. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21:
165–222.

Kossowska, Anna (2007) Obraz przestępczości współczesnej młodzieży. [w:]
Krzysztof Krajewski, red., Nauki penalne wobec problemów współczesnej
przestępczości: księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora
Andrzeja Gaberle. Warszawa: Wolters Kulwer Business, s. 447–454.

Lipkowski, Otton (1971) Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja.
Warszawa: PWN.

Nowak, Joanna (2008) Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości dziewcząt.
Elbląg: EUHE.

Obuchowska, Irena (2006) Drogi dorastania. Warszawa: WSiP.
Ostrowska, Krystyna (1981) Psychologiczne determinanty przestępczości młodo-

cianych. Analiza kryminologiczna. Warszawa: PWN.



Charakterystyka nieprzystosowania społecznego młodzieży podsądnej 37

Panasiuk, Maria (2010) Współczesne uwarunkowania patogenezy rodzinnej w nie-
dostosowaniu społecznym dzieci i młodzieży. [w:] Sylwester Bębas, red.,
Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich. Radom:
WSH, s. 43–54.

Pospiszyl, Kazimierz, Ewa Żabczyńska (1981) Psychologia dziecka niedostoso-
wanego społecznie. Warszawa: PWN.

Pytka, Lesław (1984) Skala nieprzystosowania społecznego: podręcznik. Warsza-
wa: Wydawnictwa Radia i Telewizji.

Pytka, Lesław (2005) Diagnoza nieprzystosowania społecznego w teorii i prakty-
ce: propozycja metody badawczej. „Pedagogika Społeczna” 2: 119–145.

Rybak, Maria (2001) Problemy wieku dorastania. Kraków: Ad Vocem.
Skorny, Zbigniew (1976) Proces socjalizacji dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.
Sołtysiak, Teresa, Czesław Cekiera (1995) Niektóre zagrożenia współczesnej mło-

dzieży. [w:] Teresa Sołtysiak, red., Zjawiska patologii społecznej: uwarunko-
wania, rozmiary, profilaktyka, prognozy. Bydgoszcz: Wyd. WSP, s. 53–62.

Spionek, Halina (1969) Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka. Warszawa:
PWN.

Szelhaus, Stanisław, Zofia Baucz-Straszewicz (1960) Młodociani recydywiści: wy-
niki badań 100 młodocianych recydywistów. „Archiwum Kryminologii” 1:
165–213.

Szymanowska, Aleksandra (2003) Wpływ „czynników ryzyka” na przestępczość
młodzieży. „Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego” 1: 80–
–97.

Turlej, Stefan (1982) Młodzież społecznie niedostosowana. Warszawa: WSiP.
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich

(Dz.U. z 1982 r. nr 35, poz. 228).
Urban, Bronisław (1995) Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków: UJ.
Urban, Bronisław (2000) Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży.

Kraków: UJ.
Witkowski, Tomasz (2002) Psychologia kłamstwa: Motywy, strategie, narzędzia.

Wałbrzych: Unus.
Woźniakowska-Fajst, Dagmara (2009) Przestępczość nieletnich dziewcząt w świe-

tle wyników badań. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjaliza-
cji” 14: 225–252.

Wójcik, Dobrochna (1984) Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Analiza psy-
chologiczno-kryminologiczna. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wysocka, Ewa (2008) Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: PWN.
Zajączkowski, Krzysztof (2001) Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i mło-

dzieży. Toruń: Adam Marszałek.
Żabczyńska, Ewa (1983) Przestępczość dzieci. Warszawa: PWN.


