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efektywność procesu resocjalizacji nieletnich w polsce jest trudna do określenia 
ze względu na brak jasnych standardów, pozwalających ocenić, w jakim stopniu 
oddziaływania resocjalizacyjne przynoszą pożądane efekty w odniesieniu do po-
szczególnych podopiecznych. zazwyczaj ocena efektywności procesu resocjali-
zacji dokonywana jest na podstawie prawdopodobnych założeń personelu, opar-
tych na przekonaniach, własnym doświadczeniu lub deklaracji nieletniego o pla-
nowanej zmianie1.

brak zgodności co do pojęcia efektywności resocjalizacyjnej i formalnie okre-
ślonych standardów, które pozwalają mierzyć efektywność, wywołuje wiele dys-
kusji dotyczących skuteczności podejmowanych działań resocjalizacyjnych. nato-
miast coroczne statystyki opracowywane przez komendę główną policji wskazu-
ją z roku na rok na wzrost wśród młodzieży liczby przestępstw, które do niedaw-
na „zarezerwowane” były jeszcze dla dorosłych sprawców. 

obecnie podstawową miarą efektywności podejmowanych oddziaływań reso-
cjalizacyjnych jest eliminowanie zachowań naruszających normy społeczne, czyli 
odnotowywanie występowania czynów karalnych lub powrotów do przestępstwa, 
zarówno w stosunku do nieletnich jak i dorosłych.2

1 r. opora, Sposoby pomiaru efektywności resocjalizacyjnej. W: b. urban, M. konopczyński 
(red.), Profilaktykai probacja w środowisku lokalnym, Wyd. uJ, kraków 2012.

2 tamże oraz: L. pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, dia-
gnostyczne i metodyczne, aps, Warszawa 2005; a. bałandynowicz, System probacji, a nie fikcja 
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istnieje pilna potrzeba monitorowania i pomiaru zarówno skali i rodzajów nie-
przystosowania społecznego, jak i efektywności oddziaływań profilaktycznych i re-
socjalizacyjnych, a także odpowiednich metod przygotowania pedagogów oraz in-
nych specjalistów podejmujących działania na rzecz nieletnich i ich rodzin. nie-
zbędne są też systemowe działania, których celem jest konstruowanie nowych i bar-
dziej skutecznych form pracy resocjalizacyjnej ukierunkowanej na jednostki wy-
kazujące zaburzone zachowania. 

Jak słusznie zauważa autor książki, prowadzone od lat dyskusje na temat sku-
teczności resocjalizacji, poszukiwanie sukcesów i porażek na obecnym etapie ni-
czego nie zmieniły ze względu na konieczne zmiany w zakresie polityki karnej, 
a w znacznie mniejszym zakresie analizowane są zmienne indywidualne dotyczące 
funkcjonowania psychospołecznego nieletnich. to one są w procesie resocjalizacji 
pierwszoplanowe, bo pozwalają na dobór określonych oddziaływań w stosunku do 
podopiecznych i stanowią w przyszłością o efektach pedagogicznych resocjalizacji.

badania przedstawione w tej pracy mieszczą się w nurcie badań poszukujących 
intrapsychicznych predyktorów skutecznej resocjalizacji. próbę badawczą stano-
wiło 162 nieletnich chłopców przebywających w trzech młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych o charakterze resocjalizacyjnym, umieszczonych tam decyzją 
sądu rodzinnego i nieletnich, oraz 84 zbliżonych wiekiem rówieśników uczęsz-
czających do technikum. diagnoza obejmowała ich funkcjonowanie psychospo-
łeczne z uwzględnieniem dwóch grup zmiennych. do pierwszej grupy zaliczono: 
agresywność, udział w przemocy zakładowej oraz percepcji tego zjawiska, a tak-
że symptomy wykolejenia w postaci kradzieży, ataków na inne osoby, wandali-
zmu. W drugiej grupie umieszczono zmienne odnoszące się do kompetencji spo-
łecznych i samooceny, które autor określił mianem zasobów psychicznych lub ak-
tywów, gdzie można poszukiwać predyktorów chroniących.

sprawdzono również karalność badanych w okresie trzech lat od ukończenia 18 
roku życia i opuszczenia młodzieżowego ośrodka wychowawczego (MoW). W ana-
lizie skupiono się na porównaniu nieletnich, którzy w okresie dorosłości weszli 
w konflikt z prawem oraz nieletnich niefigurujących w krajowym rejestrze karnym.

praca pt. Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych 
nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości składa się z pięciu rozdziałów, 
z których dwa są teoretyczne, a trzy kolejne uwzględniają metodologię i wyniki 
przeprowadzonych badań.

karania – propozycja racjonalnej i efektywnej polityki kryminalnej w Polsce. W: b. urban (red.), Ade-
kwatność polskiego systemu penitencjarnego i resocjalizacyjnego do współczesnych rozmiarów i ro-
dzajów przestępczości, Wyd. górnośląskie Wyższej szkoły pedagogicznej im. kardynała augusta 
Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 2007; a. kieszkowska, Inkluzyjno-katalaktyczny model reinte-
gracji społecznej. Konteksty resocjalizacyjne, oficyna Wydawnicza „impuls”, kraków 2012, s. 122.
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rozdział i, zatytułowany Sukces i fiasko resocjalizacji nieletnich, wskazuje mię-
dzy innymi na różnorodność pojęć związanych z nazywaniem i definiowaniem 
osób resocjalizowanych ze względu na aktualną tożsamość pedagogiki resocjali-
zacyjnej jako subdyscypliny pedagogiki oraz z racji używanego owego terminu do 
realizacji procesu diagnostycznego i podejmowania działań pedagogicznych. au-
tor publikacji wskazuje na pojęcie wykolejenia społecznego jako sformułowania naj-
bardziej odpowiedniego i jednoznacznego w podejściu do resocjalizacji. terminem 
tym, jak podkreśla autor za cz. czapówem i s. Jedlewskim, określa się stan osobo-
wości i zachowania, którego istotą jest antagonizm destruktywny, będący układem 
postaw wraz z towarzyszącymi mu zachowaniami o charakterze agresywnym, na-
zywanymi reakcjami negatywnymi”3. natomiast termin niedostosowanie społecz-
ne wydaje się najczęściej używany dla określenia osób resocjalizowanych, jednak 
zasadniczy problem tkwi w tym, że nie sugeruje on kierunku pożądanych zmian 
mających wskazywać specjalistom możliwości oddziaływania.

z kolei J. M. stanik zaleca, aby stosować pojęcie asocjalności względem niedo-
stosowania społecznego jako stylu życia, sposobu funkcjonowania uzależnionego 
od utrwalonych właściwości danej osobowości4. dodatkowym terminem stosowa-
nym na potrzeby pedagogiki resocjalizacyjnej, a występującym w ustawie o po-
stępowaniu nieletnich jest demoralizacja nieletnich, przez które rozumie się ne-
gatywne postawy i zachowania w stosunku do podstawowych norm obowiązują-
cych w społeczeństwie. terminem, który w ostatnich latach pojawia się w litera-
turze pedagogicznej, jest wykluczenie społeczne (ekskluzja społeczna), określane 
jako marginalizacja, które to terminy dodatkowo akcentują mechanizmy i skut-
ki procesu wykolejenia. autor przestrzega przed wprowadzaniem coraz to no-
wych terminów do pedagogiki resocjalizacyjnej, które wywołują jedynie niepo-
kój i zamieszanie wśród teoretyków i praktyków. na przebieg procesu resocjaliza-
cji wpływ przecież będzie miała rzetelna diagnoza i trafne określenie osoby reso-
cjalizowanej, co do której dane działania będą kierowane. Według z. bartkowi-
cza termin aspołeczność mógłby pełnić rolę uniwersalnego określenia osób reso-
cjalizowanych, ponieważ odnosi się do utrwalonych skłonności naruszania norm 
jak i do zachowania jednostki.

W dalszej części rozdziału omówiono czyny karalne, jakich dopuszczają się nie-
letni, ze zwróceniem uwagi na występujące przeobrażenia w strukturze przestęp-
czości, a w szczególności nowe zjawiska, do których można zaliczyć: cyberprze-
stępczość czy eskalację wandalizmu w czasie imprez sportowych, o czym szerzej 

3 z. bartkowicz, Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich, 
a ich przestępczość w okresie dorosłości, Wydawnictwo uMcs, Lublin 2013, s. 15

4 J. M. stanik, Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności. W: b. urban, J. M. sta-
nik (red.), Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, t. 1, Warszawa 2008.
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pisze J. pyżalski. centralnym zagadnieniem w tym rozdziale, jak zaznacza sam 
autor, jest skuteczność resocjalizacji i jej uwarunkowania. chociaż mierniki oce-
ny skuteczności są nadal ubogie, bo tylko w większości przypadków brane jest po 
uwagę powracanie do przestępstwa, to w ostatnim czasie obserwuje się korzystne 
zmiany odnośnie do stosowania kryteriów psychologiczno-pedagogicznych w oce-
nie resocjalizacji, co pozwala dostrzegać przeobrażenia w sferze osobowości i za-
chowania, powstałe pod wpływem określonych celów oddziaływań resocjalizacyj-
nych. do badań ostatnio prowadzonych wśród nieletnich, z którymi warto się za-
poznać, należą: badania prowadzone przez z. gasia wobec nieletnich przebywa-
jących w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i ochotniczych huf-
cach pracy, badania r. opory dotyczące nieletnich w warunkach dozoru kurator-
skiego, badania wśród nieletnich przebywających w ośrodkach kuratorskich, pro-
wadzone przez z. bartkowicza i a. Wojnarską, badania prowadzone przez kamiń-
skiego w roku 2011 za pomocą kwestionariusza ankiety wśród byłych wychowan-
ków młodzieżowych ośrodków wychowawczych.5

W tej części omówiono również predyktory skutecznej resocjalizacji, które 
w szczególny sposób przyczyniają się do sukcesu pedagogicznego w pracy z nie-
letnim. od kilkunastu lat cieszy się zainteresowaniem Model rozwoju społeczne-
go, wyjaśniający agresywne zachowania, stosowanie przemocy, negatywne relacje 
z rówieśnikami czy rodziną. zmiana sposobu ujmowania przyczyn agresji i prze-
stępczości dzięki teorii kontroli społecznej spowodowała pojawienie się wielu ba-
dań z tego zakresu i między innymi wyodrębnienie czynników ochraniających 
jako równie ważnych w wyjaśnianiu zjawiska agresji i przemocy. podejście ekolo-
giczne staje się w tym wypadku istotne w pracy resocjalizacyjnej młodzieżą skon-
fliktowaną z prawem. koncepcja resilience prince-embury stanowi podstawę po-
szukiwania korzystnych zmian u resocjalizowanych nieletnich (m.in.: optymizm, 
poczucie skuteczności, adaptacje, zaufanie, wsparcie, wrażliwość, powracanie do 
równowagi, samoocena). dzięki ostatnim badaniom udało się wyłonić czynni-
ki ryzyka i czynniki chroniące, które w pracy resocjalizacyjnej winny stanowić 
podstawę wszelkich indywidualnych oddziaływań. czynnikami ryzyka według  
z. gasia stały się między innymi: buntowniczość, więź z dysfunkcyjnymi rówieśni-

5 z. b. gaś, Charakterystyka projektu badawczego. W: z. b. gaś (red.), Efektywność instytu-
cjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Lublin 2008; 
r. opora, Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psy-
chicznej i zniekształceń poznawczych, gdańsk 2009; a. kamiński, Skuteczność oddziaływań reso-
cjalizacyjnych stosowanych wobec nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowaw-
czych. W: a. kamiński (red.), Uwarunkowania procesu resocjalizacji, Warszawa 2011; z. bartkowicz, 
a. Wojnarska, Poprawa funkcjonowania społecznego nieletnich resocjalizowanych w ośrodkach ku-
ratorskich. W: z. bartkowicz, a. Wojnarska (red.), Efektywność resocjalizacji nieletnich w warun-
kach wolnościowych, Lublin 2013.
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kami, akceptacja zachowań problemowych, negatywne relacje z rodzicami, skłon-
ność do podejmowania zachowań ryzykownych, brak wiary we własne siły, niepo-
wodzenia szkolne, skłonność do poszukiwania wrażeń, a do czynników chronią-
cych zaliczono: angażowanie się w działania prospołeczne, doświadczanie uzna-
nia, pozytywny obraz siebie, wysoka samoocena, negatywne postawy wobec za-
chowań problemowych, pozytywne relacje z dorosłymi, wysokie aspiracje eduka-
cyjne, kompetencje społeczne6. poszukując natomiast odpowiedzi co do predyk-
torów recydywy i przestępczości gwałtownej, zauważa się znaczny postęp w na-
ukach społecznych, bowiem w literaturze odnajdziemy już narzędzia najnowszej 
generacji, które zawierają w porównaniu z wcześniejszymi większą ilość czynni-
ków ryzyka, zarówno statycznych jak i dynamicznych; uwzględniają nieprzewidy-
wanie recydywy, ale także ryzyko zachowań agresywnych w stosunku do innych. 
Warto tu wymienić badania takich osób, jak: Mulder i in. (2010), Lősel i Faringtion 
(2012), Hal i in. (2012), serin i in. (2013), na które to wyniki badań wskazuje autor 
publikacji7. Warto w tym miejscu odnieść się do badań prowadzonych przez seri-
na i współpracowników (2012) nad recydywą w kontekście zmian zaistniałych po 
przeprowadzonej terapii, bowiem jak zaznaczono „największy spadek powrotu do 
przestępstwa występuje wtedy, kiedy osiąga się rezultaty w zakresie czynników ry-
zyka o najbardziej uznanej roli, czyli postawy i problemów rodzinnych, natomiast 
mniejszy efekt wiąże się ze stresem, optymizmem czy poczuciem nieadekwatno-
ści”8. autor zauważa też, że w większości tych badań nad predyktorami przestęp-
czości ilość branych pod uwagę zmiennych indywidualnych była niewystarczają-
ca w porównaniu do zmiennych społecznych, stąd też uzyskiwane wyniki wyma-
gają doskonalenia i pogłębienia, szczególnie w zakresie zmiennych osobowościo-
wych podopiecznych i związanych z zachowaniem jednostek w sytuacjach trud-
nych. takie wyniki mogłyby stać się punktem wyjścia dla zmian w teorii i prakty-
ce oddziaływań resocjalizacyjnych, bowiem powszechnie w oparciu o prawo kar-
ne analizuje się dwa modele postępowania z nieletnimi (opiekuńczy i karnistycz-
ny), zaś w europie upowszechniło się rozwiązanie kompromisowe z przewagą kar-
nistycznego (stańdo-kawecka 2007, 2009). W tej części rozdziału jest mowa o mo-
delu minimum interwencji z lat 70 i 80., modelu neokorekcyjnym, w których pod-
stawą staje się restrykcyjne traktowanie nieletniego.

W polsce obecnie naczelne miejsce zajmuje podejście poznawczo-behawioral-
ne jako uznawany sposób wyjaśniania agresji, jej powstawania, możliwości terapii 
w resocjalizacji (trening zastępowania agresji). podejście to oznacza koncentrację 

6 z. b. gaś, dz. cyt., s. 24 i n.; z. bartkowicz, Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena 
resocjalizowanych nieletnich, a ich przestępczość w okresie dorosłości, Wyd. uMcs, Lublin 2013, s. 30

7 za: z. bartkowicz, Agresywność…, s. 33
8 tamże
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nie tyle na samym zachowaniu, a na poznawczych jego uwarunkowaniach, na któ-
re możemy wpływać przez uczenie określonych alternatywnych zachowań (urban 
2010)9. na koncepcji poznawczo-behawioralnej oparta jest także koncepcja twór-
czej resocjalizacji M. konopczyńskiego, kierowana do jednostki w celu wykreowa-
nia nowej tożsamości indywidualnej i społecznej. 

W ostatnim czasie coraz częściej w polsce mówi się o Modelu ryzyka (rnr), 
opartym na rzetelnym definiowaniu i identyfikowaniu czynników ryzyka, a na-
stępnie ich minimalizowaniu, a także o Modelu dobrego Życia. 

W literaturze można spotkać opisywane wady i zalety tych modeli, między in-
nymi podstawę oczekiwanych rezultatów stanowi spadek recydywy ze względu na 
poprawę jurydyczną. W wielu przypadkach zdarzało się, że w ramach rnr w celu 
zapobieżenia popełnieniu przestępstwa przez jedną osobę (istotnie obarczoną czyn-
nikami ryzyka) należało np. pozostawić w izolacji dodatkowo trzech innych osa-
dzonych, którym przypisano podobnie wysoki poziom ryzyka wskutek nietrafnej 
prognozy kryminologicznej. 

Możliwość wdrożenia rnr w warunkach polskiego systemu resocjalizacji wy-
daje się zbyt ryzykowna, choćby ze względu na politykę karania i przepełnienie 
placówek resocjalizacyjnych, a także na brak przygotowania specjalistów do pra-
cy systemowej, ponieważ model zakłada, że również działania naprawcze winny 
skupiać się na przekształcaniu warunków społecznych tak, aby eliminować tkwią-
ce w nim przyczyny problemu. 

natomiast dziś, kiedy szukamy odpowiedzi, w jaki sposób określić miarę ewen-
tualnego sukcesu pracy resocjalizacyjnej, zdajemy sobie sprawę, że proces resocja-
lizacji powinien zmierzać do poprawy funkcjonowania jednostki, a określenie wa-
runków koniecznych i wystarczających dla stwierdzenia tej poprawy budzi wiele 
kontrowersji w zależności od decydentów, którzy oczekują tej zmiany. 

Jeżeli uznamy kryterium poprawy jurydycznej, to miernikiem skutecznej re-
socjalizacji jest niepowracanie do przestępstwa, a jeżeli nieobecności recydywy –  
to kryterium staje się niewystarczające i niezrozumiałe ze względu na problemy 
funkcjonowania psychospołecznego jednostki i zjawiska składające się na proces 
resocjalizacji, a szczególnie intencjonalny charakter działań pedagogicznych, ja-
kim podlega. 

Warto odnieść się do analizy prowadzonej przez L. pytkę (2000), porównujące-
go kryteria społecznego przystosowania najczęściej występujące w literaturze jak 
również używane w praktyce. spośród wyróżnionych tam ujęć, w których spo-
tykamy kryteria biologiczno-ekologiczne, medyczno-psychiatryczne, psycholo-
giczne, interakcyjne, społeczne i pedagogiczne, to właśnie pedagogiczne stają się 

9 za: tamże, s. 37
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najbardziej restrykcyjne i stawia się najwyższe wymagania osobie zasługującej na 
status zresocjalizowanej. Wydaje się zatem, że rodzime doświadczenia pedagogów 
i osiągnięcia naukowe w tym zakresie są bogate i warto je wykorzystać, wzbogacić 
i udoskonalić, bo będą dotyczyły problematyki związanej z obyczajowością i świa-
domością tej grupy społecznej podopiecznych oraz społeczeństwa, a także grupy 
zawodowej pedagogów oczekujących realnej pomocy metodycznej.

rozdział ii, Funkcjonowanie psychospoleczne nieletnich w aspekcie zadań i efek-
tów resocjalizacji, zawiera charakterystykę osób wykolejonych pod względem 
zmiennych odnoszących się do funkcjonowania psychospołecznego takich, jak: 
agresywność, kompetencje społeczne i samoocena. zwrócono uwagę na związek 
agresywności z kategorią wykolejenia społecznego, uznając za podstawowy ele-
ment wykolejenie, a przez to określanie również odpowiednich zadań resocjaliza-
cyjnych. tu również przedstawiono stan badań nad przemocą i agresją, uwzględ-
niając ich aspekt resocjalizacyjny. natomiast kompetencje społeczne i samoocena 
zostały uznane za czynniki odporności psychicznej wspierającej jednostkę w jej 
dążeniach do zmiany stylu życia i nabywania poprawnych zachowań akceptowa-
nych społecznie. tradycyjnie samoocena była uznawana za ważny regulator zacho-
wania, decydujący o przystosowaniu jednostki, jednak najnowsze badania wska-
zują, że wysoka samoocena nie chroni przed agresją, przemocą czy przestępstwem.

z. bartkowicz w tym rozdziale przybliża formy agresji i przemocy, zwracając 
uwagę na rozprzestrzeniające się zjawiska oraz perspektywę ofiary i sprawcy. Jak-
kolwiek porównywanie sprawców i ofiar dla wielu osób może wydawać się mało 
skomplikowane, to jednak, jak słusznie autor twierdzi, trudności pojawiają się już 
na etapie poprawnego identyfikowania ofiar i sprawców przemocy ze względu na 
trudności wynikające z opisu sytuacji i kamuflowania się sprawcy czy też poszu-
kiwania w grupie osób poszkodowanych. Ważne zatem jest korzystanie w takich 
wypadkach z określonych narzędzi i zachowanie właściwych form pracy peda-
gogicznej. poza problemem rzetelności mierzenia częstości przejawiania czy do-
świadczania przemocy, pojawia się kwestia wyznaczania granicy, od której nastą-
piło zachowanie agresywne bądź ktoś stał się ofiarą przemocy.

Ważne jest to bowiem choćby z tego względu, jak pisze autor, że funkcjono-
wanie w roli sprawcy czy ofiary wiąże się z odmiennymi konsekwencjami dla re-
lacji rówieśniczych, przystosowania społecznego jak i dalszego życia zawodowego 
czy partnerskich relacji. Wyjaśnianiu zachowań agresywnych towarzyszy odnie-
sienie się do teorii agresji i przemocy, które autor precyzyjnie omawia w stosun-
ku do określonych zachowań dzieci i młodzieży. ostatecznie wskazuje na ogól-
ny Model agresji afektywnej, który uwzględnia różnice indywidualne jednostki 
i zmienne sytuacyjne. W zależności od dostępnych treści poznawczych (np. agre-
sywne myśli), dostępnych emocji (jak uczucie wrogości) i pobudzenia następuje 
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proces oceny poznawczej, polegający na ocenie bieżącej sytuacji. Jednostka może 
sama zdecydować, jaką strategię przyjąć w zależności od posiadanych umiejętno-
ści i doświadczeń życiowych. ogólny Model agresji afektywnej wymaga pozna-
nia go przez specjalistów zajmujących się problematyką resocjalizacji osób przeja-
wiających zachowania agresywne, ale też pracujących z młodzieżą w okresie wcze-
snoszkolnym, gimnazjalnym czy okresie adolescencji. W podrozdziale Kompeten-
cje społeczne autor dokonuje szczegółowej charakterystyki kompetencji jako zdol-
ności działania w różnych sytuacjach, jednak na pierwszym miejscu wymienia za 
badaczami problematyki asertywność jako zdolność wpływania na innych. odno-
si się także do często wykorzystywanego w pracy z nieletnimi Modelu asc (Affec-
tive Social Competence), zawierającego w sobie trzy podstawowe komponenty: wy-
syłanie informacji afektywnych, przyjmowanie informacji afektywnych i doświad-
czanie afektu. zakłada, że jeżeli jednostka potrafi swobodnie przyjmować i wy-
syłać określone informacje lub nie potrafi i nie chce włączyć doświadczania emo-
cji. będzie postrzegana jako manipulator, a nie jednostka afektywnie kompetent-
na społecznie. sygnalizowany model nie jest łatwo dostępny, jeżeli chodzi o pro-
wadzenie diagnozy, ponieważ wymaga od specjalisty-pedagoga drobiazgowych 
analiz zachowania jednostki. 

W dalszej części książki czytelnik znajdzie przykłady wdrażania i poznawania 
kompetencji społecznych w kontekście procesu wykolejenia społecznego jednost-
ki przebywającej w placówce resocjalizacyjnej. coraz częściej sygnalizują badacze, 
aby inteligencję emocjonalną, w której skład wchodzą kompetencje społeczne, roz-
ważać jako integralną część psychologii pozytywnej. być może w niedługim cza-
sie zostanie wykorzystana do zadań edukacyjnych i resocjalizacyjnych w procesie 
wychowania dzieci i młodzieży. bowiem wypracowanie u podopiecznych umie-
jętności zarządzania emocjami, dbanie o siebie, akceptacja siebie czy pozytywne 
relacje interpersonalne wskazują już dziś na taki początkowy związek i obecność 
psychologii pozytywnej.

autor wymienia też samoocenę jako regulator postępowania i dobrego przysto-
sowania się jednostki. korzyści z posiadania wysokiej samooceny nie są do końca 
tak duże, jak przypuszczamy, bowiem w oparciu o badania przytoczone są przy-
kłady, kiedy ta samoocena pomaga jednostce, a w jakich sytuacjach nie przyno-
si aż takich korzyści, jakich się spodziewamy. na przykład „wpływ samooceny na 
osiągnięcia szkolne jest minimalnie pozytywny, a ponadto prawdopodobne, że to 
sukcesy szkolne korzystnie wpływają na samoocenę, a nie odwrotnie. czy też nie 
chroni przed paleniem, piciem czy zażywaniem narkotyków, ani przed wczesną 
inicjacją seksualną, ale sprzyja eksperymentowaniu”10.

10 tamże, s. 76.
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badanie związku samooceny z agresją od lat stanowiło temat dyskusji i prze-
myśleń chcących wyjaśnić zachowania agresywne i brutalne przejawiane przez 
najbardziej niebezpiecznych przestępców. badań takich opublikowano mało, jed-
nak czytelnik w tej publikacji ma szansę przeanalizować za autorem proces doj-
rzewania przestępczego jednostki i jej samooceny oraz technik neutralizacji, ja-
kie opisali sykes i Matza.

z. bartkowicz podkreśla, że sprzeczne wyniki badań nad związkiem samooce-
ny z agresja, przemocą i przestępczością mogą mieć swoje źródło w sposobie mie-
rzenia samooceny jak i agresji, co wymaga dalszych badań i obserwacji, aby uczy-
nić warsztat metodologiczny w tej kwestii bardziej czytelnym dla praktyki peda-
gogicznej i resocjalizacyjnej.

rozdział iii, Metodologia badań własnych, oparty jest na rzetelnych założeniach 
metodologicznych i bogatym warsztacie badawczym. W badaniach posłużono się 
metodą sondażu diagnostycznego. diagnozie aspołeczności służyły trzy techni-
ki: skala do badania przemocy, kwestionariusz „nastroje i Humory” bussa-dur-
kese oraz skala Wykolejenia brodsky’ego i o’neal w tłumaczeniu radochońskie-
go. do pomiaru zmiennych będących czynnikami służyły: kwestionariusz kom-
petencji społecznych (kks) Matczak, skala samooceny Fittsa oraz inwentarz sa-
mowiedzy Wiechnik i drwala. zainteresowany czytelnik ma możliwość szczegó-
łowego zapoznania się z planowaniem, realizacją i przebiegiem badań prowadzo-
nych rzetelnie i z wielka precyzją. Warto w tym miejscu podkreślić, że warsztat 
badawczy przedstawiony jest wzorcowo i przydatny może być dla osób zajmują-
cych się lub wchodzących na drogę naukowo-badawczą.

W rozdziale iV, Agresywność resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość 
w okresie dorosłości, dokonano analizy i interpretacji wyników badań związanych 
z agresywnością osób karanych, niekaranych i uczniów technikum. uwzględnio-
no ich postawy wobec przemocy oraz formy przejawiania zachowań negatywnych 
i doświadczanie przemocy agresji i przemocy ze strony innych. za pomocą regresji 
logistycznej dokonano sprawdzenia wyników badań i stwierdzono między innymi, 
że częstość doświadczania przemocy jest istotnym, ujemnym predyktorem konflik-
tu z prawem jak i popełniania przestępstw gwałtownych, natomiast częstość sto-
sowania przemocy jest ujemnym predyktorem aktywności kryminalnej. ryzyko 
karalności, większej aktywności przestępczej oraz popełniania przestępstw gwał-
townych wiąże się z mniejszym zaangażowaniem w przemoc zakładową.

na podstawie tychże badań zidentyfikowano badanych jako sprawców prze-
mocy, ofiary przemocy, agresywne ofiary i niezaangażowanych w przemoc. przy-
należność do subtypu sprawca–ofiara okazała się predyktorem karalności w wie-
ku dorosłym. sprawca przemocy zakładowej jest szczególnie obarczony ryzykiem 
dokonania przestępstwa gwałtownego, przeciwnie niż typowa ofiara.
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Wyniki tych badań są bardzo cenne zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, 
bowiem wypełniają lukę w dotychczasowych badaniach na temat agresji i prze-
mocy u nieletnich resocjalizowanych, w szczególności osób, które opuściły już ja-
kiś czas temu placówkę i powróciły do środowiska życia. 

rozdział V, Kompetencje społeczne i samoocena nieletnich a ich przestępczość 
w okresie dorosłości, zawiera analizę wyników badania kompetencji społecznych 
oraz samooceny, czyli jak podaje autor – zmiennych odnoszących się do mocnych 
stron resocjalizowanych nieletnich, jak m.in. umiejętność radzenia sobie w sytu-
acjach społecznych a długość pobytu w ośrodku oraz przestępczość w okresie do-
rosłości.

analiza regresji logistycznej ujawniła, że umiejętności społeczne, takie jak: na-
wiązywanie bliskich relacji, zwierzanie się i okazywanie zrozumienia, stanowią 
istotny predyktor sukcesu resocjalizacji mierzonego brakiem konfliktu z prawem. 
Jak autor słusznie podkreśla, ta kategoria kompetencji, ogólnie kojarzących się 
z empatią, powinna być w pierwszym rzędzie wzięta pod uwagę w programach 
interwencji wychowawczo-terapeutycznej. 

natomiast w przypadku samooceny na podstawie badań stwierdzono, że wyso-
kie mniemanie o sobie sprzyja wchodzeniu w konflikt z prawem, pełniąc zamiast 
roli ochronnej rolę czynnika zwiększającego ryzyko przestępczości. zatem popra-
wianie samooceny w procesie resocjalizacji jest według autora publikacji nadzwy-
czaj odpowiedzialnym i bardzo trudnym zadaniem.

całość publikacji wieńczy wyczerpujące zakończenie i bogata literatura, świad-
cząca o wielkim wysiłku autora, aby osiągnąć zadowalające wyniki pracy nauko-
wo-badawczej. studiowanie jej pozwoli czytelnikowi na poznanie problematyki 
resocjalizacji nieletnich i oczekiwań w kierunku pożądanej zmiany.

książka zdzisława bartkowicza jest bardzo profesjonalną próbą zdiagnozowa-
nia wiedzy z zakresu agresywności dzieci i młodzieży, rozumianej jako stan ko-
gnitywno-behawioralny, występującej w płaszczyźnie poznawczej, emocjonalnej 
jak i zachowaniowej. Jak sam autor podkreśla, przedstawione badania mieszczą 
się w nurcie eksploracji prospektywnych dla badacza niewygodnych, bo wyma-
gających zarówno nakładu pracy, jak i czasu ze względu na trudności organiza-
cyjne związane z okresem przyjętym do badania. to zapewne pionierskie bada-
nia w polsce i nieliczne w przestrzeni międzynarodowej. które stanowią podstawę 
dla pracy pedagogicznej, psychologicznej czy sądowo-penitencjarnej oraz innowa-
cyjnych rozwiązań w tym zakresie, choćby w konstruowaniu programów korek-
cyjnych czy terapeutycznych. książka, mimo specjalistycznego zasobu słownic-
twa, jest interesująca i być może zainspiruje czytelnika do nowych koncepcji pra-
cy z dziećmi i młodzieżą. 


