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Problem niedostosowania społecznego budzi duże zainteresowanie 

przedstawicieli nauk społecznych zajmujących się kształceniem i wycho-

waniem dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. 

W literaturze przedmiotu spotykamy się z różnymi określeniami niedo-

stosowania społecznego - zamiennie używa się terminów: nieprzystoso-

wanie społeczne, zła adaptacja społeczna, zachowania aspołeczne, czy 

patologia zachowania itp. 

Pojęcie niedostosowanie społeczne do terminologii polskiej wprowadziła 

Maria Grzegorzewska – prekursorka pedagogiki specjalnej w Polsce. Au-

torka pisze, że młodzież niedostosowana społeczne to „zespół wszystkich 

nieletnich wymagających specjalnych metod wychowawczych, medyczno-

psychologicznych i medycznych; tych wszystkich, wobec których z jednej 

strony pracodawca i urzędy publiczne muszą zastosować metody specjal-

ne, a z drugiej zaś strony wychowawcy muszą uciekać do sposobów spe-

cjalnych; tych wszystkich, dla których trzeba czegoś innego niż dla zespołu 

innych”. 
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Jest wiele koncepcji wyjaśniających etiologię niedostosowania społecz-

nego. Jedna z nich zachowań aspołecznych ludzi doszukuje się w uwarun-

kowaniach dziedzicznych i wrodzonych, inna za jego powstanie obarcza 

środowisko społeczne. 

J. Konopnicki uważa, iż na powstanie niedostosowania społecznego ma-

ją wpływ trojakie przyczyny: 

„ - biologiczne ( wewnętrzne) jednostki  w tym organiczne, np. uszko-

dzenia centralnego układu nerwowego powodujące charakteropatię; 

 - psychiczne − uwarunkowane przede wszystkim czynnikami dzie-

dziczności i obejmujące sferę emocjonalną i wolicjonalną − w zakresie 

popędu, co powoduje zmiany psychopatyczne; 

- środowiskowe − wadliwa struktura rodziny, zaniedbania środowiska 

wychowującego, błędy wychowawcze rodziny i szkoły wpływ środków 

masowego przekazu na kształtowanie postawy społeczno-moralnej dzieci i 

młodzieży dorastającej”.  

W ostatnich latach zaobserwować można niepokojący wzrost dzieci 

niedostosowanych społecznie, które charakteryzuje: agresja, przemoc, 

wulgarne odzywki, picie alkoholu, palenie papierosów, kłamstwa, wagary 

itp. 

Na syndrom niedostosowania społecznego składają się takie czynniki 

jak: kryzys w rodzinie, nieodpowiednia atmosfera w domu, niepowodzenia 

szkolne, negatywny wpływ środowiska rówieśniczego, nieumiejętność 

zagospodarowania wolnego czasu. Wszelkie przejawy patologii społecz-

nych występujących w rodzinie takich jak: alkoholizm, narkomania, prze-

moc stają się zjawiskiem bardzo częstym we współczesnym świecie i nie-

korzystnie oddziałują na dzieci.  

Do pomiaru niedostosowania społecznego wykorzystuje się stworzoną 

przez Lesława Pytkę - Skalę Nieprzystosowania Społecznego (SNS), na 

którą składają się: 

1. Nieprzystosowanie Rodzinne (NRodz) - mierzy nieprzystosowanie 

jednostki do wymogów życia rodzinnego. 
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2. Nieprzystosowanie Rówieśnicze (NR) − mierzy nieprzystosowanie 

dziecka do standardów szkolnej grupy rówieśniczej. 

3. Nieprzystosowanie Szkolne (NS) − mierzy nieprzystosowanie 

dziecka do wymogów szkolnych. 

4. Zachowania aspołeczne (ZA) − mierzy nasilenie i częstość wystę-

powania antyspołecznych zachowań dziecka zaobserwowanych przez 

wychowawców i rodziców. 

5. Kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych (BP) – 

mierzy stopień nagromadzenia niekorzystnych czynników biopsychicz-

nych dziecka. 

6. Kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych (SK) – 

mierzy stopień nagromadzenia niekorzystnych czynników socjokulturo-

wych, w tym czynników naznaczających daną jednostkę jako dewiacyjną. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na powstanie niedostosowania spo-

łecznego u dzieci jest odtrącenie emocjonalne. Zdaniem wielu pedagogów 

(H. Radlińska, Cz. Czapów) występuje ono wtedy, gdy dziecko jest nie-

chciane, ignorowane oraz gdy rodzice nie poświęcają dziecku należytego 

mu czasu, lekceważą jego problemy szkolne, nie dbają o jego zdrowie, nau-

kę, ubiór, ale za to stosują kary cielesne, które są wynikiem ich nieporad-

ności wychowawczej. Te zaburzone interakcje pomiędzy dzieckiem a ro-

dzicami, niezaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka, brak poczucia 

bezpieczeństwa w rodzinnym domu mogą prowadzić w przyszłości do 

zachowań nieakceptowanych przez ogół społeczeństwa. 

Summary 

The problem of social misadaptation arouses big interest of the represent-

atives of social sciences dealing with education and upbringing of children 

and teenagers in the present world. 

Maria Grzegorzewska – a forerunner in special needs education in Poland 

−  introduced the notion of “social misadaptation” to Polish terminology. 

The following triple causes influence coming into existence of social misa-

daptation: 
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 - biological (internal) of an individual - including organic, e.g., the dam-

ages of the central nervous arrangement causing personality disorder; 

 - psychical - conditioned, first of all, by the heredity factors encompassing 

the emotional and volitionary sphere- concerning the impulses what causes 

psychopathic changes; 

- environmental - a defective family structure, negligence of the upbring-

ing environment, upbringing mistakes made by family and school, influence 

of the mass media on the formation of the social and moral attitudes of chil-

dren and adolescents.  

That emotional rejection is an important factor influencing the rise of 

children’s social mis − adaptation. According to many pedagogues it appears 

when the child is unwanted, ignored and when parents do not dedicate ap-

propriate amount of time to their child, disregard his school problems, do not 

take care of his health, education, clothes, but instead they use corporal pun-

ishments as a result of the lack of their upbringing skills. These disturbed 

interactions between the child and his parents, unsatisfied basic needs of the 

child, the lack of a sense of security at home can lead to behaviours unac-

cepted by the whole society in the future. 

 

 

 


